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SLUŽBENI LIST
KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE V LJUBLJANI

Abecedno kazalo
za I. polletje 1Đ33. (kosi 1. do 52.).
(Prva številka za posameznimi p r e d m e t i pomeni kos, d r u g a pa stran kosa. Označba v oklepajih za posameznimi
p r e d m e t i : zakon, pravilnik, uredba,: n a r e d b a itd. p o m e n i , da se dotični p r e d m e t najde tudi pod to označbo.)

I. Stvarno kazalo.
Advokati:
pripravniki, službena potovanja, potnina, 18/125.
Ajdovec: .
pobiranje občinske trošarine v 1. 1933
24/223.
Ambulance:
bolnične, pristojbine za zdravljenje v
njih, izprememba pravilnika (ured
l
ba), 41/606.
Amortizacija:
obveznic,vojne škode, načrt za deveto
(uredba), 4/33.
Andrenci :
pobiranje občinske trošarine v 1. 1933.,
28/378.
Apače: '
- isto — 30/482.
Aparati:
radijski, dopolnitev pravilnika (ured
b a ) , 5/42. ,
,
Apelacijska sodišča:
sedež in teritorialna pristojnost (zakon),

B

Banska uprava:
uredbe:
o določitvi potnega pavSala za bano>
vinske tehniške organe, dodeljene
sreskim cestnim odborom za oprav
ljanje poslov pri upravi banovin
skih in dovoznih cest k železniškim
postajam, 46/639;
o elastičnih gumah pri motornih vo»
. zilih, 11/111;
o izdajanju nravstvenih izpričeval,
1/6;
o imenovanju komisije za pravosodni
državni izpit, 48/688;
o izpraševalni komisiji za strokovni
izpit šumarskih uradniških priprav
nikov, 33/504;
o izpremembi pravilnika o banovin
skih davščinah. 1/7;
o izpremembi v banovinskem svetu,
11/111;
o komisiji za izpite elektroinštalaterjev in elektrotehnikov, 14/135,
14/136;
o komisiji za izpite graditeljev viso
kih in nizkih zgradb, 14/135;
o komisiji za izpite zidarskih, tesar
skih, klesarskih in vodnjakarskih
mojstrov, 14/135, 20/199;
o nabiranju prostovoljnih prispevkov,
darov, milodarov in podpisov, 45/
633;
o pobijanju tuberkuloze, 42/615;
o podpiranju brezposelnih in pobija
nju delamržnosti, 31/487;
o polnjenju omaric za prvo pomôî
pri mlatilnicah, 50/696;
o potrebi nameščanja zapriseženih
gozdnih čuvajev, 31/489, 35/550;
o registraciji bank in zavarovalni«,
12/118;
• , •
o sklicanju banovinskoga sveta,- ?
12/118;
o uvezu krompirja v češkoslovaško,
49/691;
o vzdrževanju važnejših obč. cest v
območju Dramske banovine, 18/187;
., o zaščita javnih cest in varnosti pro
meta, na, njih, 48/662, 48/675;
o zunanji tehnični službi pri upravi
. banovinskih dovoznih cest k želez
niškim postajami 25/626. ''-'

Banka:
grška, transakcija z boni, 6/79;
registracija, navodila (uredba), 12/118.
Bankovci:
desetdinarski iz leta 1926. in 1929., odtegnitev iz obteka, 3/28;
tisocdinarski iz leta 1920., odtegnitev iz
obteka, 3/27.
Banovina:
ceste, zunanja tehnična služba (uredba),
25/226;
'
davščine, pravilnik, 1/7, 27/362, 31/487;
njen arhiv v Mariboru, poslovnik (ured
ba), 35/549;
njeni zdravniki, znižanje potnih povprečnin (razglas), .9/100;
priznavanje prispevkov za gnojišča
(uredba), 51/704;
proračun za l.\ 1933./34/, 27/361, 30/385;
proračun za 1. 1934./35., navodila za
sestavo (uredba), 45/629.
Banovinski svet:
izprememba članov, li/109;
sklicanje, 12/118. '

Arhiv: '
banovinski v Mariboru, poslovnik
(uredba), 35/549.
Banska uprava:
Arhivar:
razglasi':
zvanje v področju ministrstva za zuna
. o ljudskem delu in odkupnini za leto
nje posle, 17/180.
'
1933., 3/26;. .
Artice:
o kategorizaciji dovoznih cest k želez
pobiranje občinske trošarine v 1. 1933.,
niškim postajam na območju Drav
16/175. j
ske banovine, 28/373, 35/550;
Avtobusi: •
prevažanje prtljage, z njima /(razglas),
o pobiranju občinske trošarine v letu
29/383, 37/583.
':
1933. do odobritve proračunov po
Avtomobili:
sameznih občin, 1/7;
dpselnikov, pogoji za oprostitev uvozne
o podaljšanju veljavnosti navodil, za
.. carine (uredba), 32/494. 4
sestavljanje, opremljanje in pred
Avtomobilna vozila:
,'.
laganje občinsEih računov za leto
tuja, konvencija o fiskalnem režimu
. 1931., 5/43;
(zakon), 22/209, 22/212. ,,,
o prevažanju prtljage z avtobusi,
Avstralija:
29/383, 37/583;
pristop h konvenciji pariške, unije za
o
znižanju potnih povprečnin bano
zaščito industrijske svojine, 16/174
vinskih zdravnikov, 9/100.
Avstrija:
pogodba o socialnem zavarovanju z ћјо
u r e db e :
,•;
(zakon), 33/497;
o banovinskih prispevkih za gnojišča,
prepoved uvoza tranzita in prometa s
51/704; . ,
.
•• •
krompirjem iz njè (uredba), 49/689;
o
banovihskem
proračunu
za
1.
1933./
trgovinska pogodba z njo (zakon), 6/45. '
/1934., 27/361; •"••
' •••
' ••

•

*

%
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Beïezniki ( n o t a r c i
javni, število in sedefi, fepremenfta
uredbe, 33/504;
javni, zakon o njih, izprememba, 2/9.
Bencin:
mešanje e Špiritom, 17/181;
ocarinjen, mešanje e špiritom (uredba),
43/617.
Bern:
ukinitev poslaništva, 38/585.
Bilanciranje:
državnih vrednostnih papirjev, uredba
o uporabljanju odredb zakona o njem,
12/113.
Bistrica pri Limbušu:
pobiranje občinske trošarine y 1. 1933.,
39/596.
Boč:
— isto — 37/583.
Bogojina:
— isto — 22/213.
Bolehnečice:
— iato — 43/619. '
Bolezni:
rastlinske, izprememba pravilnika za
izvrševanje zakona o njih zatiranju
(uredba), 42/612.
Bolnice :
državne in banovinske, pravilnik o bol
n i k i h pristojbinah, 16/171, 41/606.
Boni:
grške banke, transakcija, 6/79.
Boreča:
, pobiranje občinske trošarine v L 1933.,
• 16/175.
Borovci :
— isto — 18/188.
Borzne tečajnice:
objavljanje višine premije v njih, 32/495.
Branoslavci :
pobiranje občinske trošarine v 1. 1933.,
30/382.
Braslovče:
. — isto — 28/378.
Bratonečice:
— isto — 30/482.
Bratoveke skladnice: 4
pravila (uredba), 37/559.
Brazilija :
trgovinski sporazum 2 njo (zakon"),
50/69.
Brebrovnik:
pobiranje občinske trošarine v 1. 1933.,
14/136.
Brezje:
— isto — 43/619.
Brezni ca:
— isto — 48/488.
Brezovoi :
— isto — 24/223.
Brezposelni:
podpiranje (uredba), 31/487.
Brežice:
pobiranje občinske trošarina v L 1933.,
17/182.
Buče:
— isto — 28/378.
Bukovci:
— isto —.22/213.
Bukovica:
— isto — 37/584.
Btftoraj:
' — isto — 51/306.
Carine:
izprememba tarife (odločba)", 22/213;
Izvozne na bombažne; polvolnene in
jutne cunje In drug prejnl material
(uredba), 39/595;
na blago, postopek s. fakturami, 17/181;

Cartai?:
earine na prejo fe umetne evfle furedba). ^62/712;
oprostitev avtomobilov doeemikov
(uredba), 32/494;
tarife, izprememba opazke k št. 24,
13/126;
tarifa, tara na uvozno blago (uredba),
42/613;
uvozna tarifa, pojasnilo k razpisu o
uporabljanju ugodnosti (uredba),
39/594;
uvozne na mehanične lestvice, montira
ne na avtomobilska stojala, 17/180;
uvozne na črpalke bencina, 17/181;
uvozne na frigorične sfroje (uredba),
39/594;
uvozne na katran iz kamenega pre
moga, 17/181;
uvozne na metilciklohekeanon (ured
ba) 43/617;
uvozne na parne kotle za centralno
kurjavo in radiatorje (uredba), 32/
495;
uvozne na preparat >parazoja B«, uki
nitev (uredba), 37/558;
uvozne na orodje s stisnjenim zrakom,
43/619;
uvozne na transformatorje in oljna sti
kala, 17/180;
uvozne La tuiistični material, ukinitev
in znižanje, 13/126;
uvozne, tarifa, ugodnosti (uredba),
43/618;
zakon o njih, jamstvo blaga za kazniva
dejanja po čl. 173. (uredba), 42/613;
zvišan'e postavke 148. uvozne carinske
tarife (uredba), 37/558.
C 'neki po'ki:
izprememba pravilnika ö njih (ured
b a 45/6?i
Celje-meeto:
pobiranje občinske trošarine v 1. 1933.,
9/100;
prometne prepovedi, omejitve in uredi
tve, 48/684;
zaščita javnih cest in varnost prometa
na n : ; b (uredba), 48/675.
Olin-okrvliea:
pobiranje občinske trošarine v 1. 1933.,
36/556.
Cene:
špirita, 11/181.
Centralna kurjava:
uvozna carina na parne kotle (uredba),
32/495.
Ceste:
banovinske, zunanja tehnična služba
(uredba), 25/626;
dovozne, k železniškim postajam, ka
tegorizacija (razglas), 28/373, 35/550;
dovozne, k železniškim postajam, zuna
nja tehniška služba (uredba), 25/626;
javne, zaščita in varnost prometa na
njih (uredba), 48/662, 48/675;
mostovi na njih, predpisi (uredba),
19/189;
občinske, prometno važnejše, vzdrževa
nje (uredba), 18Ü85.
Ceršak:
pobiranje občinske trošarine v L 1933.,
80/4Î2.
Cerknica:
- isto - 29/383.
'
Cirkovci :
- isto - 12/118.
Cunje:
bombažne, polvolnene In Jutne, Izvozna
carina (uredba), 39/595,

Čeplje:
pobiranje občinske trošarine v I. 1933.,
51/706.
Češkoslovaška:
pristop h konvenciji za zaščito indu
strijske svojine, 46/638;
uvoz krompirja v njo, 49/691;
zapisnik o turističnem prometu (za
kon), 24/222.
češnjice:
pobiranje občinske trošarine v 1. 1933.,
21/207.
Čin:
strokovne šole nasproti srednji šoli in
fakultetam (uredba), 51/701.
Činžat:.
pobiranje občinske trošarine v 1. 1933.,
24/223.
Črešnjevec:
— isto — 15/143.
Črni notok:
— isto — 31/490.
Črnuče:
— isto — 42/615.
Črpalke :
bencina, uvozne carine nanje, 17/181.
Čuvaj :
gozdni, zapri ženi, potreba nameščenja
(uredba), 31/487, 35/550.

D
Dankovoi :
I obiranje občinske trošarine v I. 1933.,'
50/697.
Danska :
uveljavitev konvencije o pobijanju po
narejanja denarja, 16/174.
Davek:
na poslovni promet, izprememba' ured-,
be (uredba), 47/641.
skupni, na blago iz poštnih paketov
(uredba), 43/618;
neposredni, izprememba pravilnika
(uredba), 13/124;
zbiranje podatkov za odmero pri želez
niških edinicah, 37/583.
Davščine:
banovinske, pravilnik, 1/7, 31/487, 27/
362;
pobiranje v občini Ptuj v letu 1933.,
19/174.
Davčna uprava :
v Kozjem, ustanovitev (uredba), 4/36,
Dedni dol:
pobiranje občinske trošarine v 1. 1983.,
24/223.
' .
Deklaracija:
o podaljšanju pogodbe s Francijo,
16/173.
Delamržnost:
pobijanje (uredba), 31/487.
Delavci:
bratovske skladnice za njih zavarova
nje (uredba), 37/559;
nezaposleni, podpiranje v breme kredi
ta 50 milajonov dinarjev, odobrenega'
z zakonom o naknadnih 1n izrednih
kreditih k proračunu državnih razhodkov in dohodkov za leto 1932./83.,
3/25;
nezaposleni, podpiranje^ izprememba
pravilnika, 29/381.
Delniške družbe:
' , '
navodila o njih (uredba), 19/193.
Delo:
•. .:
ljudsko, odkupnina za leto 1933. (raz
glas), 3/26;
posredovanje, izprememba uredbe,
13/125, 52/709.;
,.,.,,,

•- ra -!•
Delo:
posredovanje, organizacija (uredb*) j
32/493;
1
terensko, doklade zanj uslužbencev katastra, izprememba pravilnika, 1/6;
terensko, uslužbencev ministrstva za
poljedelstvo (pravilnik),' 13/124;
tesarsko, kamnoseško in vodnjakarsko'
, v izvestnih krajih (pravilnik), 36/555.
Denar:
••• >•
kovanci po Din 10 s črtico in .brez nje,
veljavni, 16/1.75; . . .
• ._!
srebrni, kovan po Din 50, izročitev v'
promet, 22/214, 30/484;
srebrni, predvojni, odkup,. 5/42.
Denarni zavodi:
odločba min. sveta glede Ljub. kred.
banke, 15/142.
Derstelja:
pobiranje obSins-ke trošarine v 1. .1933.,
7/83.
Devize:
dopolnitev pravilnika, o prometu z nji
mi, 12/117, 32/495;
pooblastilo za nabavo, 2/16.
Dijaški dom:
:,
kralja
Aleksandra
I.
v
Beogradu,
dzpre1
memba pravilnika, 8/92.
Disciplinsko sodišče:
. . ,
lekarnarske zbornice, organizacija .
(uredba), 2/10.
Dob:pobiranje občinske trošarine v 1. 1933.,
24/223.'
..,•, .
,:.
Dobrna:
— isto .— 19/194. ,
';..
Doklade :
draginjske, državmih upokojencev, do
polnitev uredbe, 2/16;
za terensko delo uslužbencev katastra,
izprememba pravilnika, 1/6.
Dolena:
;"•
pobiranje občinske trošarine y 1. 1933.,
12/119.
Dolenja Podgora:
— isto — 7/83.
Dolenja vas:
— isto — 42/616.
Dolgovi :
Konzumnega društva za Slovenijo' v
Ljubljani, roki aa njih izplačevanje
(uredba), 5/37.
Dolici:
pobiranje občinske trošarine v 1. 1933.,
51/706.
Dolnji Lakoš:
— isto — 51/706.
Dolnji Slaveči:
— isto - 51/706.

DruBbö:
delniške in komandltne, navodila
(uredba), 19/193.
Državna trošarina, glej: trošarina!
Državni svet:
•' '
odločbe, 5/44, 13/128, 22/208;
sestava oddelkov 5/43.

E
Egipet:
ratifikacija konvencije "za pobijanje
trgovine z belimi sužnji, 16/174.
Ekonom:
zvanje ' na učiteljski šoli (uredba),
19/194.
Elektrarne:
banovinske, dTŽavne in občinske, pobi
ranje državne trošarine na električni
;
: tok (pravilnik), 41/605.
•Električni tok:
državna trošarina nanj, pobiranje (pra
vilnik), 41/605.
; Elektrodi :
\ svinčeni, za akumulatorje, postopek za
•: ugodnosti pri uvozu, 43/618.
; Elektroinstalaterji:
izpiti in komisija' za izpite (uredba),
11/109, 14/136.
*
: Elektrotehniki :
; izpiti in komisija za izpite (uredba),
: 9/96, 14/135.

: '

/P.

,'

• Fakture:
pni ocarinjenju blaga, postopek, 17/81.
Fakulteta:
čin nasproti strokovnim šolam (ured
ba), 51/701.
;
Fikšinci :
' pobiranje občinske trošarine v L 1933.,
25/227.
! Finančna kontrola, glej: kontrola I
•Finančni izakon:
..••.'"
; za leto 1933./34., 34/505.
Fokovcd:
' pobiranje občinsko trošarine v L 1933.,
I
46/639.
;
Fond:
za podpiranje zadružništva in zniževa:
nje obrestne mere, ki je pri Privi
legirani agrarni banki (pravilnik),
15/142;
za pospeševanje domače kulture orjevitih rastlin (pravilnik), 5/39.
; Formin :
'
pobiranje občinske trošarine v L 1933.,
22/213.
Fosfati:
Dom:
•
•
•
sirovi, kontrola (uredba), 17/180,
dijaški, kralja Aleksandra L v: Beogra
37/558.
du, izprememba pravilnika, 8/92.
! Francija:
Dopolnilni izpiti:
deklaracija o podaljšanju pogodbe z
na srednjih šolalK(uredba), 41/607.
v
njo, 16/173;
Doselnnki:
ratifikacija
svetovne
poštne
konvencije,
pogoji za oprostitev carine njih avto
16/174.
mobilov (uredba), 32/494.
Frigorični stroji:
Dovolila:
uvozne carine (uredba), 39/594.
za prevoz živine, manipulacijske takse
(uredba), 13/123.
•'••".
Dovozne ceste, glej: ceste I
G
Draga tuš:
Gaber je:
pobiranje občinske trošarine v L 1933.,
pobiranje občinske trošarine v 1. 1933.,
51/706.
51/706.
Draginjske doklade, glej: doklade t
Galušak:
Drobtinci:
— isto — 42/416.
pobiranje občinske trošarine v L 1933., Gederovci:
80/482.
— isto — 46/639.
Društva:
Gnojišča:
zakon o njih, izprememba izakon), .
priznavanje banovinskih prispevkov za
37/557,
nje (uredba), 51/704.

Gocbva:
pobiranje obcmeke trošarine т L 1938.,
34/534.
' Golobinjek:
— isto - 17/183.
Gomilica:
*
— isto - 48/688.
Gorenja vas:
— isto — 30/482.
• Gorjane:
i — isto — 28/379.
Gornja Bistrica:
— isto — 51/707.
Gornja Pristava:
— isto — 7/83.
Gornja Slaveča:
— isto — 46/639..
Gornji Lakoš:
— isto — 50/697.
Gornji Logatec:
— isto — 18/188.
Gornji Petrovci:
— isto — 24/223.
Gotovi je:
— isto — 40/604.
Gozdna industrija:
olajšave radi krize, izprememba zako
na (zakon), 13/123.
Gozdni čuvaji:
'
zapriseženi, potreba nameščanja (ured
ba), 31/487, 35/550:
'
Gradbeni pravilnik:
navodila za izvajanje (uredba), 16/148.
Gradbene takse, glej: takse I
Gradiška:
oobiranje občinske trošarine v L 1933.,
' 20/199.
'.,-..
Gradišče:
— isto — 35/550.
Graditelji:
visokih in nizkih stavb, izpitu in komi
sija za izpite (uredba), 9/93, 14/135.
Grčija:
ratifikacija svetovne poštne konvencije,
16/174.
začasni trgovinski sporazum ž njo (za
kon), 6/78, 25/225.,
Griblje:
.pobiranje občinske ,trošarine т L 1938.,
' 51/707.
Grška banka:
transakcija z njenimi boni, "6/79.
Gruškovec:
pobiranje občinske trošarine IT L 1933.,
16/175.
Gruškovje:
— isto — 14/136.
Grušova:
— isto — 27/370.
Guatemala:
. -.
ratifikacija svetovne poštne konvencije,
16/174.
Gume:
elastične pri motornih vozilih, 11/100.

Haag:
ukinitev poslaništva," 38/585.
Hajdina:
pobiranje občinske trošarine v L. 1933.,
44/628.
Hlaponci:
— isto —.21/207.
Hodoš:
— isto — 49/639.
Holandska:
ratifikacija konvencije za izboljšanje
usode ranjencev in vojnih ujetpikov,
16/174.
;

Hoteđršica:
pobdraaje občinske trošarine v 1. 1933.,
21/207.
'Hranilnica:
poštna, izprememba navodil v poslova
nju, 7/82.
Hranilnice:
navodila glede njih (uredba), 19/193,
Hrušovka:
pobiranje občinske trošarine v 1. 1933.
'24/223.
Ihan :
pobiranje občinske trošarine v I. 1933.,
35/550:
Imovina:
železniška, izprememba zakona o njej
(uredba), 39/593.
Inženjerji :
njih državni strokovni izpiti, izpre
memba pravilnika (uredba), 50/695.
Iška Loka:
pobiranje občinske trošarine v 1. 1933.
, 49/690.
'
'
Ivanci :
.— isto — 48/488.
Ivanjševci :
— isto — 34/534;' 51/707.
Ivanovci:
— isto — 46/639.
'
Izdajali je : '
•; nravstvenih izpričeval. 1/6.
izpit»-državni, strokovni, diplomiranih inžehjerjev, izprememba pravilnika
;
(uredba), 50/695;
èlektroinstalaterjev in komisija, 11/109,
14/136;
elektrotehnikov in komisija, 9/96.
,Л4/135;
pravosodni, imenovanje komisije.
48/688;
privatni in dopolnilni na srednjih šo
lah (uredba), 41/607;
profesorski, izprememba pravilnika.
''-•32/404'; •"
• -• v
Šumarskih uradniških pripravnikov,
komisija (uredba), 33/504;
. »tfokóvni, uradniških pripravnikov kme
tijske stroke s fakultetno izobrazbo
(pravilnik). 20/97;
'strokovni, uradniških pripravnikov v
ministrstvu za gradbe, 21/207;
Strokovni, v ministrstvu za trgovino in
obrt, izprememba pravilnika (ured
ba), 37/583;
za graditelje visokih in nizkih zgradb
, in komisija (uredba), 9/93, 14/135;
zidarskih, tesarskih, kamnoseških in
vodnjakarskih mojstrov in komisija
(uredba), 1,0/101, 14/135, 20/199.
Izplačevanje:
vlog pri poedinih denarnih zavodih
(uredba), 4/32.
Izpremembe in dopolnitve:
naredbe o izvajanju prostovoljnega za
varovanja (uredba), 5/39;
navodila za poslovanje s Poštno hranil
nico (uredba), 7/82. 42/612;
pravilnika dijaškega doma kralja Ale
ksandra I. v Beogradu. 8/92;
pravilnika o banovinskih davščinah.
Ш;
pravilnika o dokladi za terensko delo
uslužbencev katastra (uredba). 1/6;
pravilnika o podpiranju siromakov, nezaposlenih delavcev in za izvrševanje jàvnfb del iz kredita 50 milijonov. 29/381;
pravilnika o pristojbinah za zdravlje
nje v. banovinskih in državnih bolnicah, 417606;

IV - .

Izpremembe in dopolnitve:
pravilnika o zdravilih in zdravilnih
specialitetah, 39/595;
pravilnika za izvrševanje zakona o zatiranju rastlinskih bolezni in škodljivcev, 42/612;
spiska o luksuznih predmetih, 45/631;
uredbe o kontroli in prometu 8 strupi,
49/689;
uredbe o organizaciji ministrstva za
promet in prometne službe, 10/105;
uredbe o organizaciji posredovanja dela, 32/493;
uredbe o posredovanju dela, 51/709;
v tarifi o pobiranju žigovine za merila
in dragocene kovine, 2/15;
v navodilih za izvedbo organizacije finančne kontrole, 16/170;
v pravilih o obliki, sestavi in načinu
oznamenovanja sodov in o 'mejah njih
točnosti, 10/106;
v uredbi o ocenjanju sodnikov rednih
sodišč in šerijatskih sodnikov, 5/39;
v uredbi o ureditvi ministrstva za prosveto, 17/178;
zakona o društvih, shodih in posvetih.
37/557;
zakona o javnih notarjih, 2/9;
zakina o podpori, onim, ki jim nedosta
je hrane, 4/31 ;
zakona o železniški imovinL 39/593;
zakona, uvodnega za zakonik o sodnem
postopanju v civilnih pravdah in za
kona o ureditvi rednih sodišč, 4/30.
Izpričevala: glej: spričevala.
Iztoževanje:
menic kmetov, podaljšanje, roka (ured
ba), 50/695.
Izolacija:
plošče zanjo, norme (uredba), 23/218.
Izvor:
uvoznega blaga, predlaganje potrdil
(uredba), 37/658.
Izvoz:
:
blaga, zavarovanje valute (uredba).
29/383.
:

Janževa gora:
pobiranje občinskih trošarin v 1. 1933.,
31/490.
Jarcnina:
,
— isto 16/175.
Jarše:
— isto— 9/100.
Javna dela:
pravilnik za izvrševanje, Izprememba,
лУ/ool.

Javne ceste, glej: ceste!
Javni .beležniki (notarji):
število in sedež, izprememba uredbe.
33/501;
.
zakon o njih, izprememba (zakon), 2/9.
Jezica:
pobiranje občinskih trošarin v 1. Ì933.,
21/207.
Jiršovci :
— isto — 42/616.
Jurovec:
— isto - 22/213.
Jurjevica:
— isto — 21/207.

K
Kamnoseki:
njih dela v izvestnih krajih, pravilnik.
36/555. '
,
. • ••
Kamenoseški mojstri:
izpiti in komisija (uredba),. 10/101, .
14/135, 20/199. ...

Kamenščak:
pobiranje občinskih trošarin v L 1933,
31/490.
Kančevci: '
— isto — 24/223.
Kapela :
— isto - 48/688.
Kataster:
uslužbenci, doklade za terensko delo,
izprememba pravilnika, 1/6;
zemljiški, pobiranje taks po. zakonu o
njem (uredba), 9/99.
Kategorizacija :
dovoznih cest k železniškim postajam
(razglas), 28/373,,35/550.
Katran:
iz kamenega premoga, uvozno ocardnjanje, 17/181.
Kazni:
za. železniško policijske prekrške, iz
rekanje in izterjevanje (uredba),
42/609. <
Klimatski in turistični kraji, 8/92..
Ključarovci:
„ •' .
•pobiranje občinskih trošarin v 1. 1933.,
31/491.
Kmetje: '
njih menice, podaljšanje roka za. iztože
vanje (uredba), 50/695.
'
Kmetijski krediti: ' . • ' ' ' ,
uredba, s katero se zakon o njih sprav
lja v sklad z zakonom o Privilegirani
agrarni banki in z zakonoifi 0 nazivu
in razdelitvi kraljevine na upravna
območja (uredba), 15/137;
zakon o njih. izvrševanje (pravilnik),
40/597.
: -i '
Komanditne družbe:
navodila o njih (uredba), 19/193.
Komisija:
za izpite èlektroinstalaterjev, 14/136;
za izpite elektrotehnikov, 14/135;
za izpite graditeljev visokih in nizkih
, zgradb, 14/135;
za izpite zidarskih in tesarskih moj-;
strov, 14/135;
za pravosodni državni izpit, 48/488;
za strokovni izpit šumarskih uradniških
pripravnikov, 33/504.
Krompir:
.•••.-.
rak, zlatica in molj, neokužene državo
, (uredba), 36/555;
uvoz v Češkoslovaško, 49/691.
Ročice:- •
pobiranje občinskih trošarin v 1. 1933.,
41/607.
••
Kontrola:
finančna, izprememba navodil za njeno
organizacijo, 16/170;
mer, povračilo stroškov uslužbencem za
prenos inštrumentov, dopolnitev pra
vilnika, 16/173;
strupov, izprememba uredbe (uredba),
1/1, 49/689;
•* •
sirovih foste tov (uredba), 17/180, 37/568.:
Konvencija:
o antidifteričnem serumu, ratifikacija
po Mehiki, 17/182;
o fiskalnem režimu tujih avtomobilnih
vozil (zakon), 22/209, 22/212, 42/614;
o mednarodni uniji za pomoč, pristop •
Perzije, 5/41;
p mednarodni uniji, za pomoč, veljava,
5/41;
o odškodnini za poklicne bolezni, rati
fikacija po Španiji,' 5/40;
o pobijanju trgovine z belim'blagom,
pristop Sudana, 16/174;
o pobijanju ponarejanja denarja, uve
ljavitev za Dansko. 16/174 :
o zavarovanju industrijskih delavcev,
ratifikacija po Španiji. 5/40;

Konvencija:
pariške unije za zaščito industrijske
svojine, pristop Avstralije, 16/174;
radiotelegrafska, ratifikacija p o Nikaraguji, P a n a m i , Poljski in Turčiji,
17/182, 46/638;
o ureditvi trgovinskih terjatev s pobo
tam med kraljevino Jugoslavijo in
Belgijsko-luksemburško gospodarsko
unijo, 6/76, 31/485, 46/637;
o ureditvi terjatev s pobotam z Belgijsko-luksemburško gospodarsko unijo
(zakon), 31/485;
6vetovna poštna, ratifikacija po F r a n 
ciji, Guateinali, Grčiji i n Turčiji,
16/174;
za izboljšanje usode ranjencev in voj
nih ujetnikov, ratifikacija po Holandski, 16/174;
za zaščito industrijske svojine dn k med
n a r o d n e m u a r a n ž m a n u o registriranju
tvorniških i n trgovinskih žigov,
46/638;
za zaščito literarnih in umetniških del,
pristop Malajskih federativnih držav,
17/182;
ea pobijanje trgovine z belimi sužnji,
ratifikacija po Egiptu, 16/174.
Konzulat:
.
v San Frančišku, ukinitev, 42/609.
Konzularna zastopništva :
v Bprdeauxu. Mttnehenu,. Bratislavi in
Mòntrealù, ukinitev (uredba), 6/37.
Kanaumno društvo
za Slovenijor v Ljubljani: •••; ; '" '•••'•.•-.''• ':.' ••• •• i. •:::•„•
,
izplačilni roki z a - v l o g e In dolgove
(uredba), 5/37.
Koprivnik: . •
pobiranje občinske trošarine v L 1933.,
36/556.
Korena:
- isto — 42/616.
Koroška Bela:
- isto — 30/482.
, ,
Korovci:
- isto — 25//22a
Košaki
.-v isto — 47/656.
Kot:
• ' • ' ' .
- isto — 37/584, 46/640*
Kotli:
parni, uvozne carine (uredba)], 32/495.,
Kovine:
dragocene, žigovina zanje, izprememba.
tarife, 2/15.
Kozjak:
pobiranje občinske trošarine v L 1933.,
20/199.
Kozje:
davčna uprava, ustanovitev (uredba),
4/38.
Krajna:
pobiranje občinske trošarine v 1. .1933.,
29/383.
Kraljeve!:
- isto — 48/688.
Krediti:
kmetijski, uredba, s katero se zakon o
njih spravlja v sklad z zakonom o
Privilegirani agrarni banki in zako
nom o nazivu in razdelitvi kraljevine
na upravna območja, 15/157;
kmetijski, pravilnik o izvrševanju za. kona o njih, 40/597;
naknadni in izredni k proračunu držav
nih razhodkov in dohodkov za leto
1932./33., zakon, 3/17;
za podpiranje siromakov, nezaposlenih
delavcev in za izvrševanje javnih del
v bre-ne kredita 50,000.000 dinarjev
(pravilnik)', 8/25.

V—

Kremberg:
pobiranje občinske trošarine v I. 1933.,
43/619.
Krištanoi:
— isto — 20/200.
Krka:
— isto - 50/697.
Krompir:
neokuženo države s krompirjevim mo
ljem, 36/555;
prepoved uvoza, tranzita in prometa iz
. Avstrije (uredba), 49/689; •
uvoz v Češkoslovaško (uredba), 49/691.
Kropa:
pobiranje občinske trošarine v L 1933.,
32/496.
Krplivnik:
— isto — 48/688.
Kruplivnik:
— isto — 48/688.
Kuzma :
— isto — 24/223.

Lucova:
— isto - 50/698.
Lukavci:
— isto — 29/384.
Lukovica:
— isto — 23/219.
Luksuzni predmeti:,
spisek, izprememba (uredba), 45/632..
Lutverci:
pobiranje občinske trošarine v i . 1933.,
20/200.

M ."

Mačkovci:
_
pobiranje občinske trošarine v 1. 1933.,.
18/188.
• •
Madrid:
'
ukinitev poslaništva, 38/585.
Mala a n t a n t a :
'••'
p a k t o njeni organizaciji" (zakon), •>
36/553.
Malajske federalne države:
pristop, h konvenciji za zaščito literar
nih in umetniških deL 17/182.._ '•
Mala v a s :
,
pobiranje občinske trošarine v L 1933.,
Lancovo:
39/596.
'\
., ,
pobiranje občinske trošarine v 1. 1933.,
Maribor:
• • , . . :
27/370.
banovinski arhiv, poslovnik (uredba),
Lastnic:
35/549;
r
— isto - 1 7 / 1 8 3 .
pobiranje občinske trošarine v L 1933.,
JLaže:
* — isto — 47/656.
9/100;
,
••;••'
Lehen na P o h o r j u :
prometne prepoved^, omejitve^ in., ure
— ista — 37/584.
ditve, 48/484;
zaščita javnih cest in varnost-.prometa
Lekarnarske zbornice:
na njih (uredba), 48/675. .
organizacija disciplinskih sodiSč (ured
: r
Marija. Reka:
-.<
ba), 2/10.
pobiranje
občinske
trošarine
v L 193a,
Lemberg:
' > -,
41/407.
• •' • pobiranje občinske trošarine v L 1933.,
Markišavoi: .
•<•'•••.
46/640.
; —isto'^46/640; ;
- '
Lepenka:
< •
' ;>
strešna, norme (uredba), 23/227,23/228. Material: , •
;
turistični, uknnïtev in znižbk' uvozne
Lestvice :.
carine, 13/126.
';,"•' •;.._
mehanične, na avtomobilskem stojalu,
uvozno ocarinjenjë, 17/180.
Matjaševcd:
-.•••••;.
ч
Limbuš:
pobiranje občinske trošarine v X 1933,
pobiranje, občinske'trošarine v 1. 1933.,
22/214: . .
15/143.
Mehika:
Lipa:
ratifikacija konvencije o antiddfteričnem
— isto — 50/698.
serumu, 17/182;
- i:. .
Litmerk:
Menice:
';
— isto — 41/607. ...
kmetov, podaljšanje r o k a i& iztoževaLjubljana:
njé (uredba), 50/605. •
mednarodni velesejem, 32/493;
Merila:
. . " ' ' • ' ';
pobiranje občinske trošarine v 1.1933.,
kontrola,
povračilo
stroškov uelužBen9/100;
' cera za prenos inštrumentov (ured
p r o m e t n e prepovedi, omejitve in u r e 
a b a ) , 16/173;. ; '
ditve n a področju u p r a v e policije,
žigovina za nje,' i z p r e m e m b a , tarife
48/684;
(uredba), 2/15.
,*
razpust načelstva Pokojninskega zavo
v
da, 36/555;
'Metilcikloheksanon:
'''\
zaščita javnih cest in varnost prometa
uvozno ocarinjenje (uredba), 43/617;
na njih (uredba), v 48/675;
Mezgovci :
zvanja ' u r a d n i k o v sodne pisarnice viš
pobiranje občinske trošarine-v L 1Ö33.,
jega dež. sodišča, razpored, 20/199:
14/136. . '
..".••
Ljubljanska k r e d i t n a b a n k a :
Mihalovci:
izprememba u r e d b e po zak. o zaščiti
— isto —,21/208.
kmetov, 15/142.
Milodari :
Ljubnica:
nabiranje (uredba), 45/633.
..,
pobiranje občinske trošarine v 1. 1933.,
Ministrstvo
p
r
a
v
d
e
:
'
•
,
24/223.
"

/

•

•

•

•

•

'

,

•

'

• '

;

•

Ljubno:
. — isto — 25/228.
Lobnica:
— isto -"• 43/619.
Loke:
' - * . i e t o - 51/707»

•
'<•••-.
. . . . . .

.

'

•

•

/

•

'

"

>

)

uredbe : Î
. .
o izpremembi u r e d b e o-javnih:;De
ležnikih (notarjih); 33/504: ••••
o ' izpremembi u r e d b e o : ocenjanju
sodnikov rednih sodišč in šariatekih sodnikov, 5/39;

-VI
Ministrstvo pravde:
uredbe :
o izpremembi uredbe ' o posredoval
nem postopku, 36/555;
o obliki prisege po predpisih civil
nega pravdnega postopanja, 17/177;
o posredovalnem postopku, 7/81,
10/105;
o razporedu zvanja uradnikov sodne
pisarnice višjega deželnega sodišča
v Ljubljani in Splitu, 20/199;
o službenih potovanjih advokatskih
pripravnikov, 13/125;
o sodnem poslovniku za sodišča prve
in druge stopnje, 26/229;
o voditvi protestnega registra o pro
testih varantov, 1//G.
Ministrstvo za finance:
uredbe:
o dopolnitvi pravil o tari, 42/612;
o dopolnitvi pravilnika o prometu z
devizami in valutami. 12/117, 32/
. /495;
o dopolnitvi uredbe o draginjskih.do,
kladah državnih upokojencev, 2/16;
O izračunanju skupnega davka na
blago iz poštnih paketov, 43/618;
o izpremembi navodil za organiza
cijo finančne kontrole, 16/170;
o.izpremembi pravilnika k zakonu o
neposrednih davkih, 13/125;
ò izpremembi pravilnika o carinskih
posrednikih, 45/631;
O izpremembi pravilnika o dokladi
za terensko delo uslužbencev katastra, 1/6;
o izpremembi spiska o luksuznih
predmetih, 45/632;
: o izpremembi uredbe o skupnem
davku na poslovni promet s tarifo,
47/641;
o izvoznih carinah sortiranih bombažnih, polvolnenih jutnih cunj in
tekstilnih odpadkov iz ostalega
prejnega blaga,' 39/495;
o jamstvu blaga za kazniva dejanja
po členu 173. carinskega zakona.
:
' 42/ai3; "
o kontroli pri uvozu sirovih fosfa
tov, 17/180. 57/558;
. o naoinu ubiranja in knjiženja iz
plačil v breme podpornega sklada
pomožnega osebja v državni službi.
џ
_;,. 14/130;
o načrtu za deveto amortizacijo ob
veznic vojne škode, 4/33;
...,0 natisku taksnih papirjev. 38/591;.
. o navodilih*, za .izvrševanje državne
ga proračuna razhodkov in dobod. . kov,za leto 1933./34.. 34/528;
o navodilih za sestavo banovinskega
proračuna za leto 1934./35., 45/629;,
o navodilih za sestavo državnega
proračuna za leto 1934./35.. 44/621:
, O objavljanju višine premije v borz•nih tečajnicah. 32/495:
o ocarinjenju preje iz umetne svile,
52/712;
o oprostitvi carine avtomobilov doeelnikov, 32/494:
e pobiranju taks po zakonu o zem
ljiškem katastru. 9/99:4
e pojasnilu k čl. 97 zakona o držav
nem računovodstvu. 13/125:
o pojasnilu k razpisu o uporabljanju
ugodnosti po pripombah in opaz
kah uvozne carinske tarife. 89/594:
-в pojasnilih k tarifni postavki 12.
taksnega - zakona, 17/178;

Ministrstvo za finance:
Ministrstvo za kmetijstvo:
uredbe:
1
uredbe :
o pojasnilu za predlaganje potrdil o
o fondu za pospeševanje domače kul
izvoru uvoznega blaga, 37/558;
ture oljeVitih rastlin, 6/39;
o pooblastitvi za nabavo deviz in va
o izpremembi pravilnika za izvrševa
lut, 2/16;
nje zakona o zatiranju rastlinskih
o postopku pri ugodnostih za uvoz
bolezni in škodljivcev, 42/612;
svinčenih elektrodov za akumula
o manipulacijskih taksah za dovolila
torje, 43/618;
za provoz živine, 13/123;
o postopku z ocarinjenim bencinom
o prepovedi uvoza, ' tranzita in pro
za mešanje 8 špiritom, 43/617;
meta krompirja iz Avstrije, 49/490;
o postopku zpper uvoznike, ki" uži
' o prevozu rumunske živine čez Ju
vajo ugodnosti, zaradi neredne vo
goslavijo, 29/382;
dit ve knjig, 13/125;
s katero se spravlja v sklad zakon
o samostalni upravi državnih mono
o kmetijskih kreditih z zakonom
polov, 8/85;
o Privilegirani agrarni banki in z
o taksah v pravdnem postopanju pred
zakonom o nazivu
in razdelitvi
razsodišči in razsodniki, 50/696;
f
kraljevine na upravna območja,
o taksiranju vlog trgovinskih, indu
15/137.
strijskih in obrtnih zbornic, 42/611;
o tari na uvozno blago po predlogu Ministrstvo za promet:
zakona o občni car. tarifi, "42/613;
uredbe:
o ukinitvi uvozne carine na prepa
rat »parazoja B«, 37/558;
o dopolnitvi pravilnika o. radijskih
o uporabi ugodnosti iz uvozne carin
aparatih, 5/41; •
ske tarife, 43/618;
o dopolnitvi pravilnika za pogodbeo uporabi zakona glede konvencije o '
ne državne pošte, 32/495; \
,
fiskalnem režimu tujih motornih
o izpneniembi navodil za • poslovanje
vozil v mednarodnem voznem pro
s Poštno hranilnico,' 42/612;
metu, 42/614;
o izpremembi telefonskih . taks,
o ustanovitvi davčne uprave v Koz
29/382;
' '
jem, 4/36;
o izpremembi uredbe o organizaciji
o uvoznem ocarinjenju metilcikloministrstva za promet 'An prometne
heksanona, 43/6Ì7;
, .
službe, 10/105:
o uvozni carini na frigorične stroje,
« izpremembi zakona o železniški',
39/594;
imovini v eksploataciji ministrstva
o uvozni carini na parne kotle za
za promet, 89/593: •
'''• •• •
centralno kurjavo in na radiatorje,.
o jzrekanju in izterjevanju kazni za
32/495;
železniško-policijske prekrške in od
o zavarovanju valute "za izvoz blaga,
škodnine za prizadeto Škodo. 42/609;
29/383;
o zvanju pristaniškega redarja,
o zvišanju carinske postavke št. 148.
45/631.
' carinske tarife, 37/558.
Ministrstvo za prosveto:
••.'••
Ministrstvo za gradbe:
uredbe:
•'
uredbe:
o činu strokovnih šol nasproti sred
nji šoli in fakultetam, 51/701: .
o državnem strokovnem izpitu urad
niških pripravnikov v ministrstvu
o izpremembi pravilnika za oprav
za gradbe, 21/207;
ljanje profesorskih izpitov. ' 32/694;
o izpremembi uredbe o ureditvi mi
o izpitih za elektrotehnike, 9/96;
n i s t r s t v a ^ prosveto. 17/178:
o izpremembi pravilnika o državnem
o izvrševanju uredbe- o podpornem
strokovnem izpitu diplomiranih inskladu pomožnega osebja v državženjerjev, 50/695:
. ni službi. 12/114;
' '-•
o navodilih glede odobravanja načr
o privatnih in: dopolnilnih izpitih pa
tov z uporabo opeke starega in '
srednjih šolah. 41/606:'
novega formata, 47/641;
o navodilih za izdelavo pravilnika o •
o zvanju ekonoma učiteljske šole,
gradbenih taksah, 48/657;
10/194.
o normah za cestne mostove, 5/41; •
o normah za sirovo strešno lepenko, Ministrstvo za socialno politiko in na-\
rodno zdravje:
28/217;
o normah za strešno'lepenko in plo
uredbe :
šče/za izolacijo, 23/218;
. o.bolničnih pristojbinah za zdravlje
o predpisih za cestne mostove,
nje "v državnih in banovinskih bol
19/189;
,
nicah. 16/171;o splošnih navodilih za izdelavo ured
o izpremembi pravilnika o podpira- :
be o izvajanju regulacijskega na
nju siromakov, nezaposlenih delavr
črta, in gradbenega pravilnika, 16/
cev in o izvrševanju javnih del •
/146.
" breme kredita" 50 milijonov dinar
jev, 8/25. 29/381; •••
'
Ministrstvo za notranje posle;
o izpremembi pravilnika za zdravlje
uredba:
nje v državnih in banovinskih bol
nicah. 41/606;
,
.o izpremembi števila občinskih od
o lzpremenrbi pravilnika o zdravilih
bornikov občine Rečica ob Savinji,
in zdravilnih, specialitetah, 89/595;
4/36.
. o izpremembi uredbe o izvajanju za
Ministrstvo za kmetijstvo:
varovanja, 5/39:
uredb e :
, , o izpremembi uredbe o kontroli in
prometu s strupi, 1/1. 49/689: •
o državah,, neokuženih s krompirje
o izpremembi uredbe o organizaciji
vim rakom, krompirjevo zlatico in
' posredovanja dela, 32/493, 62/709;
krompirjevim moljem, 36/555; i

VII Ministrstvo za socialno politiko in na
rodno zdravje:
u re db e :
o organizaciji disciplinskega sodišča
lekarnarske zbornice, 2/10;
o posredovanju dela, 13/125;
o razpustu načelstva Pokojninskega
zavoda v Ljubljani, 36/555.
Ministrstvo za šume in rude:
uredba :
o bratovskih skladnicah, 37/959.
Ministrstvo za trgovino in industrijo:
uredbe:
o dopolnitvi pravilnika za povračilo
stroškov uslužbencev kontrole mer
za prenos instrumentov, 16/173;
o izkazu strojev in strojnih delov, ki
se izdelujejo v državi, 36/556;
o izpitih za elektroinstalaterje, 11/109;
o izpitih za graditelje visokih in niz
kih zgradb, 9/93;
o izpitih za zidarske, tesarske, kamćnoseške in vodnjakarske moj
stre, 10/101;
o izpremembi pravilnika o obliki,
sestava in načinu oznamenovanja
sodov in o mejah njih točnosti,
10/106;
O izpremembi pravilnika o.državnem
strokovnem, izpitu -v področju mi
nistrstva za trgovino in industrijo,
37/583;O izpremembi v tarifi o pobiranju žigovine za merila in dragocene ko
vane, 2/10;
o izvajanju tesarskih, kamenoseških
in vodnjakarskih del v izvestnih
krajih. 36/595;
o mednarodnem velesejmu v Ljub
ljani, 32/494;
o nalogah in osnavljanju okrožnih
odborov obrtniških združb, 18/185 ;
o navodilih glede delniških in komanditnih' družb, gospodarskih in
kreditnih zadrug in hranilnic, 19/
/193;
O podaljšavi rokov za iztoževanje me
nic kmetov, 50/695;
o uporabljanju odredb zakona o bilanciranju drž. vrednostnih papir:. ," jev, 12/113;
•
• o ureditvi izplačevanja vlog pri poedinih denarnih zavodih, 4/32;
o ureditvi trgovinskih terjatev s po
hotom med kraljevino Jugoslavijo
in Belgijsko-luksemburško gospo
darsko unijo, 6/76; •
O začasnem trgovinskem sporazumu
z Grčijo, 6/78.
Ministrstvo za zunanje posle: '
uredbi:
o uveljavitvi konvencije o fiskalnem
režimu tujih avtomobilnih; vozil,
22/213;
"
t
o zvanju arhivarja v področju mini
strstva za zunanje posle, .17/180.
Mislinje:
>
pobiranje občinske trošarine v 1. 1933.,
, .. 61/707. ;• •
Mlatilnice:
omarice za prvo pomoč pri njih (ured.
ba), 50/497.
Modraže:
pobiranje občinske trošarine v L 1933.,
.'.'. 15/143..

Mojstri :
zidarski, tesarski, kamenoseški in vodnjakarski, izpiti in komisija zanje,
10/101, 14/135, 20/199.
Molj:
krompirjev, neokužene države (ured
ba), 36/555.
Monopoli:
državni, samostalna uprava (uredba),
8/85.
Moravoi:
pobiranje občinske trošarine v 1. 1933.,
52/712.
Moravče :
— isto - 24/424, 31/49L
Morje:
— isto — 43/619.
Moste :
— isto — 49/690.
Mostovi :
cestni, norme in predpisi (uredba),
5/41, 19/189.
Mošnje :
pobiranje občinske trošarine v 1. 1933.,
32/496.
Motovilci :
— isto — 51/707.
Mozel j :
—' isto — 42/616.
Mozirje — okolica:
— isto — 14/136.
Mozirje — trg:
>
— isto — 7/83.
Muretinci:
— isto - 43/619.
Murska Sobota:
— isto — 20/200.
Murski Črnci :
— isto — 28/379.
Murski Petrovci :
— isto — 48/688.
Murščak:
— isto — 33/504.

N
Načrti:
regulacijski, navodila za njih izvajanje
(uredba), 16/146.
Nadole :
pobiranje občinske trošarine v 1. 1933.,
42/616.
Na Ranci:
— isto - 28/379.
Naredba:
o izpremembi naredbe glede prosto
voljnega zavarovanja, 5/39.
Narodna banka:
razglasa:
odkup predvojnega srebrnega denar
ja. 5/42-,
odtegnitev iz obtoka* tisočdinarskih
bankovcev iz leta 1920. in desetdinarslrib bankovcev iz let 1926. in
1929., 3/27. 3/28.
Narodna skupščina:
volitve poslancev, izprememba zakona,
38/586.
Navodila:
glede delniških in komanditnih družb,
gospodarskih in kreditnih zadrug in
hranilnic (uredba), 19/193:
o izvrševanju uredbe o podpornem 3kla
du pomožnega osebja v drž. službi
(uredba), 12/114;
., ' •

Navodila:
o registriranju bank" in zavarovalnic
(uredba), 12/118;
za izvajanje regulacijskega načrta in
gradbenega pravilnika (uredba), 16/
/146;
za izvrševanje državnega proračuna za
leto 1933./34. (uredba), 34/528;
za poslovanje s Poštno hranilnico
(uredba), 7/82, 42/612;
za odobravanje načrtov z uporabo ope
ke starega in novega formata (ured
ba), 47/641;
za pravilnik o gradbenih taksah (ured
ba), 48/657;
za sestavo banovinskega proračuna za
leto 1934./35. (uredba), 45/629;
za sestavo državnega proračuna za leto
I934./35. (uredba), 44/621.
Nemca voi:
poßiranje občinske trošarine v 1. 1933.,
24/224.
Negava:
— isto — 32/496.
Nemška Loka:
— isto — 38/591.
Nevlje:
— isto — 23/219.
Nikaragua:
ratifikacija radiotelegrafske konvencije,
17/182.
Norme:
za cestne mostove, 5/41;
za sirovo strešno lepenko, 23/217;
za strešno lepenko in plošče za izola
cijo, 23/218.
Noršinci :
,
pobiranje občinske trošarine v 1. 1933.,
49/690.
Notarji:
javni, izprememba zakona o njih (za
kon), 2/9;
število in sedež, izprememba uredbe
(uredba), 33/504.
Nova cerkev:
pobiranje občinske trošarine v 1. 1933.,
12/119.
Nova Štifta:
— isto — 27/370.
Nravstvena izpričevala: .
izdajanje, 1/6.
Nuskova :
pobiranje občinske trošarine v i . 1933.,
28/379.

O
Občine:,
računi, podaljšanje veljavnosti navodil
zadnjih sestavljanje, 5/43;
vzdrževanje prometno važnejših cest
(uredba), 18/185;
zakon o njih, 35/537.
Občinske ceste:
glej: ceste.
Občinske trošarine:
glej: trošarine.
Obleka:
' . ' '
službena, šumarskih uslužbencev, iz
prememba pravilnika, 13/124..
Obrestna mera: 4
.
fond za njeno znižanje pri Privilegi
rani agrar, banki, (pravilnik), 15/142.
Obveznice :
. vojne škode, načrt za deveto amortiza
cijo (uredba), 4/33.
Oceslavci:
pobiranje občanske trogarine v 1. 1933.,
51/707.

\

— Vili
Odkupnina :
'.
za ljudsko delo v letu 1933. (razglas),
3/26.
Ojstrica:
pobiranje občinske trošarine v 1. 1933.,
37/584.
Okrožni odbori:
obrtniških združb, pravila, naloge in
osnavljanje (uredba), 18/185, 21/201.
Oljna stikala:
glej: stikala.
Olajšave :
gozdni industriji radi krize, izprememba zakona (zakon), 13/123.
Oljevite rastline:
fond za pospeševanje domače kulture
(pravilnik), 5/39.
Omarico:
za prvo pomoč pri mlaliln'cah (ured
ba), 50/697.
Opeka:
novega in starega formata, navodila za
odobravanje načrtov z njtno uporabo
(uredba), 47/641.
Orehovica:
pobiranje občinske trošarine v 1. 1933.,
24/224.
Organizacija:
disciplinskih sodišč lekarnarskih zbor

\

*

nic (uredba), 2/10;
finančne kontrole, navodila za njeno
izvedbo (uredba), 16/170;
Male antante, pakt (zakon), 36/553;
ministrstva za promet in prometne
službe, izprememba uredbe, 10/105;
posredovanja dela, izprememba uredbe
(uredba), 32/493.
Orodje:
8 stisnjenim zrakom, uvozna carina
(uredba), 43/619.
Otiški vrh:
pobiranje občinske trošarine v 1. 1933.,
26/360, 39/596.

Pakt:
o organizaciji Male anlanlc (zakon),
36/553.
Pameče:
pobiranje občinske trošarine v 1. 1933.,
51/707.
Panama:
ratifikacija radiotelegrafske konvencije,
• 46/638.
Papirji:
taksni, natnsk (uredba), 38/591.
Parazoja B:
preparat, ukinitev uvozne carine (ured
ba), 37/558.
Parlinje:
pobiranje občinske trošarine v 1. 1933.,
47/656.
Pavšal :
potni, za banovinske tehnične organe,
dodeljene sreskim cestnim odborom
za opravljanje 'poslov pri upravi ba
novinskih in dovoznih ce=-t k želez
niškim postajamP(uredba). 46/639.
Pečarjevci :
'pobiranje občinske trošarine v 1, 1933.,
21/208.
PeSke:
— isto — 36/556.
Pekel:
i
— isto — 34/534.

Pekre:
— isto — 20/200.
Pertoča:
— listo — 24/224.
Perzija:
pristop k mednarodni konvenciji unije
za pomoč, 5/41.
Peskovci :
pobiranje občinske trošarine v 1. 1933.,
24/224.
Pesnički Dvor:
— isto — 31/491.
Pilštanj:
— isto — 28/379.
Pišece:
— isto — 30/482.
Pivola:
— isto — 43/G19.
Plač:
— isto — 15/143.
Planina:
— isto — 29/384.
Planina pri Rakeku:
— isto — 31/491.
Planina pri Sevnici:
turistični kraj, 8/92.
Ploderšnica:
pobiranje občinske trošarine v 1. 1933.,
26/360.
Plošče :
za izolacijo, norme (uredba), 23/218.
Plitvički vrli:
pobiranje občinske trošarine v 1. 1933.,
31/491.
Pobrežje:
— isto — 13/128.
Podgorica:
_ isto — 44/628.
Podgorje:
— isto — 31/491, 50/698.
Podlehnik:
— isto — 14/136.
Podova:
— isto — 41/607.
Podsreda:
— isto — 27/370.
Podvinoi:
— isto — 23/220.
Pogodba:
o socialnem zavarovanju z Avstrijo (za
kon), 33/497;
o ureditvi plačevanja iz blagovnega pro
meta in po drugih obveznostih med
kraljevino Jugoslavijo in republiko
Češkoslovaško (zakon). 13/121;
s Francijo, deklaracija o podaljšanju,
16/173;
trgovinska z Avstrijo (zakon), 0/45.
Pojasnilo:
k členu 97. zakona o državnem računo
vodstvu, 13/127.
Pokojninski zavod:
v Ljubljani, razpust načelstva, 36/555.
Poljane:
pobiranje občinske trošarine v 1. 1933.,
50/698.
Poljuane:
— isto — 35/550.
Polhovgradec:
— isto — 37/584.
Police:.'
— isto - 52/712.
Poljska :
'ratifikacija radiotelegrafske konvencije,
17/182;

Poljska:
sporazum z njo o znanstvenih, šolskih
in umetniških razmerjih (zakon), 14/
/126.
Polšnik:
pobiranje občinske trošarine v 1. 1933.,
42/616.
Popravki :
k naredbi o posredovalnem postopku,
10/105, 12/117;
k naredbi o potrebi nameščanja zapri
seženih gozdnih čuvajev, 35/550;
k pravilniku o banovinskih davščinah
za leto 1933./1934., 30/427;
k razglasu o kategorizaciji dovoznih
cest k železniškim postajam, 35/550;
k razpisu ministrstva za finance o
uvozu fosfatov, 37/558;
k zakonu o izpremembi in dopolnitvi
zakona o podpori onim, ki jim nedo
staje hrane, 12/114.
Poslanci:
narodni, izprememba zakona o volitvah
(zakon), 38/586.
Poslaništva:
>
v Bernu, Madridu, Haagu in Sigi, uki
nitev, 38/585.
Poslovnik:
banovinskega arhiva v Mariboru (ured
ba), 35/549;
sodni, za sodiSSa prve in druge stop
nje (uredba), 26/229, 20/230.
Poslovni promet:
izprememba uredbe o skupnem davku
nanj (uredba), 47/641.
Posredniki:
carinski, i2prememba pravilnika (ured
ba), 45/631.
Posredovalni postopek:
uredba in izprememba uredbe, 7/81,
10/105, 12/117, 36/555.
Posredovanje:,
dela, izprememba uredbe o organiza. čiji, .32/493;
dela (uredba), 18/125;
izprememba naredbe o izvajanju ured
be o organizaciji posredovanja dela .
(uredba), 52/709.
Postaje:
železniške, dovozne ceste, zunanja teh
niška služba (uredba), 25/626;
železniške, kategorizacija dovoznih cest
(razglas), 28/373, 35/550.
Postopek:
posredovalni (uredba), 7/81, 10/105,
12/117, 36/555;
zoper uvoznike zaradi neredne voditve
knjig (uredba), 13/125.
Poštna hranilnica:
navodila za poslovanje, izprememba,
7/82, 42/612.
Pošta:
državna, pogodbena, dopolnitev pravil
nika, 32/495.
Posveti t
zakon o njih, izprememba (zakon),
37/557.
Potnine:banovinskih zdravnikov, znižanje (ra*"
glas), 9/100;
advokatskih pripravnikov za ' službena
potovanja, 13/125.
Potrdila:
o kvoru uvoznega blaga, predlaganje
foredba), 37/558.
•'
Povprečnine:
banovinskih zdravnikov, znižanje, 9/100.

Prapeîe:
pobiranje oböinske trošarine v 1. 1933.,
31/491.
Pravila: glej: pravilniki
Pravilnik:
dijaškega doma kralja Aleksandra I.
v Beogradu, izprememba, 8/92;
fonda za pospeševanje domače kulture
oljevitih rastlin, 5/39;
gradbeni, navodila za izvajanje, 16/146;
k zakonu o neposrednih davkih, izpre
memba, 13/124;
o banovinskih davščinah Dravske bano
vine, 27/362;
o bolničnih pristojbinah za banovinske
in državne bolnice, 16/171, 41/606; o bratovskih skladnicah za zavarovanje
delavcev in nameščencev pri podjet
jih, ki spadajo pod rudarske zakone,
37/559;
o dokladi za terensko delo uslužbencev
katastra, izprememba pravilnika, 1/6;
o državnem strokovnem izpitu diplomi
ranih inženjerjev, izprememba,.
50/695;
o državnem strokovnem izpitu v pod
ročju ministrstva za trgovino in in
dustrijo, izprememba, 37/583;
• o gradbenih taksah, navodila za nje
govo izdelavo, 42/612;
o izpremembi pravilnika o nošenju
službene obleke za' žumarske usluž
bence, 13/124;
o izvajanju tesarskih, kamenoseških in
vodnjakarskih del v izvestnih kra
jih, 36/555;
o izvrševanju zakona o kmetijskih kre
ditih, 40/597;
okrožnih .odborov obrtniških združb,
21/201;
0 navodilih in pojasnilih za izvrševa
nje zakona o zdravstvenih zadrugah.
13/124:
o opravljanju državnega strokovnega
izpita za uradniške pripravnike s fa
kultetno izobrazbo v kmetijski stro
ki, 20/197;
', »
o opravljanju profesorskih izpitov, iz
prememba, 32/494;
o podpiranju siromakov, nezaposlenih
delavcev in o izvrševanju javnih del
iz kredita 50 milijonov dinarjev. 3/25,
20/381:
o pogodbenih državnih poštah, dopol
nitev, 32/495;
o postranskih prejemkih uslužbencev
državnih prometnih naprav, 32/495;
o povračilu stroškov za prenos držav
nih stvari uslužbencev kontrole mer,
dopolnitev, 16/173;
o radijskih aparatih, dopolnitev, 5/42;
o terenskem delu uradnikov in usluž
bencev ministrstva za poljedelstvo,
13/124;
o uporabljanju fonda za podpiranje za
družništva in znižanje obrestne mere
pri Privilegirani agrarni banki,
15/142;
o ureditvi prometa z devizami in valu
tami, 12/117, 32/495;
o zdravilih in zdravilnih specialitetah,
izprememba, 39/595;-'
za izvrševanje zakona o zatiranju rast. lanskih bolezni in škodljivcev, izpre
memba, 42/612;
za obračunsko pobiranje državne tro
šarine na električni tok v državnih.
.. banovinskih in občinskih elektrar
nah, 41/605.

IX - .

Predanovci:
pobiranje občinske trošarine v 1. 1033.,
25/228.
Predsedništvo ministrskega sveta;
uredba :
o izplačilnih rokih za vloge in druge
dolgove Konzumnega društva za
Slovenijo v Ljubljani, 5/37.
Preja :
iz umetne svile, ocarinjenje, 62/712.
Prejemki :
postranski, uslužbencev državnih pro
metnih naprav, 32/495.
Prejno blago:
i
izvozne carine, 39/595.
Prekopa:
pobiranje občinske trošarine v 1. 1933.,
15/143.
Premija:
objavljanje višine v borznih tečajnicah,
32/495.
Preparat:
>parazoia B«, ukinitev uvozne carine
(uredba), 37/558.
Presečno:
pobiranje občinske trošarine v 1. 1933.,
28/379.
Preserje:
— isto - 31/491. .
Prevoje:
— isto — 30/482.
Pridobnina:
zbiranje podatkov za odmero pri že
lezniških edinicah. 37/583.
Pripravniki: glej: uslužbenci I
Prisega:
njega oblika po predpisih civilnega
pravdnega postopanja (uredba),
17/177.
'
Prjspevki:
prostovoljni, nabiranje (uredba), 45/633.
Pristojbine:
bolnične, v državnih in banovinskih
bolnicah (pravilnik), 16/171.
Privatni izpiti, glej: izpiti! 41/607.
Privilegirana agrarna banka:
fond za zViižanje obrestne mere, pravil
nik, 15/142.
v
Profesorji :
njih izpiti, izprememba pravilnika,
32/494. ,
Promet:
s strupi (uredba), 1/1.
Prometne prepovedi:
omejitve in ureditve v Ljubljani, v Ce
lju, Mariboru in Ptuju, 48/684, 48/686,
48/687.
Prostovoljni prispevki:
nabiranje (uredba),.45/633.
Proračun:
banovinski za leto 1933./34., 27/361,
30/385;
banovinski, navodilo za sestavo za leto
1934./35. (uredba), 45/629;
državni, za leto 1933./34., navodila za
izvrševanje, 34/528;
državni, za leto 1934./35., navodila za
sestavo, 44/621;
i- .
državni za leto 1932./33., zakon o na
knadnih izrednih kreditih, 3/17.
Protesti:
varantov, register, 1/6.
Prtljaga:
prevažanje z avtobusi, razglas, 29/383,
37/583,

Prva pomoč:
omarice pri mlatimicah '(uredba)/
50/697.
Ptuj:
pobiranje občinske trošarine v 1. 1933.,
37/583;
prometne prepovedi, omejitve in ure
ditve, 48/684;
zašuita javnih cest in varnost prometa
na njih, 48/675.
Publikacije:
prepovedane:
atlas >Knaurs Weltatlae« (Berlin)',
19/196;
brošura >Gumhalter Milotič, povorka
na tlu« (Zagreb), 10/108;
knjiga »Balkan durch das Schlüssel
loch« (Berlin), 22/215;
knjiga »Balkans« (Paris), 17/184;
knijiga »Co se daje v Jugoslavije (Br
no), 35/552;
knjiga »Crkvi slobodu« (Zagreb), 1/8;
knjiga »Croazia libera« (Rim),
30/484;
knjiga' »Das Gesicht der herrschen
den Klasse« (Franc Krotseh), 6/79;
knjiga »Der Kampf um die Abrü
stung« (Beograd), 7/84;
knjiga »Die tschechischen Legionen
in Sibirien«, 10/108, 22/215;
knjiga »Film naših dana« (Zagreb)',
40/604;
knjiga »Ein Volk in Not und Kampf«,
7/84;
' ' ' . " - .
knjiga »Govori in interpelacije« (Za
greb),.50/700;
•
knjiga »Hiljadu i jedna smrt« (Za
greb), 40/604;
knjiga »Il mirabile podestà di Spalato« (Zadar), 19/196;
knjiga »Immer wieder Serbien«,
30/484;
knjiga »La Dictature du Roi Alexandre« (Svetozar Pribičević"), 21/208;
knjiga »La Jugoslavia contro Г Italia«
(Rim), 85/551;
knjiga »Moskau diktiert« (Franc
Krotseh), 6/79;
knjiga »Sittengeschichte der Nach
kriegszeit« (Leipzig-Wien), 7/84;
knjiga »Sunce nad oranicama« (ZaЧ greb), 50/700;
knjiga »Zrinjevac« (Zagreb), 50/699;
leksikon »Bekmanns Weltlexikon und
Weltatlas« (Leipzig-Wien), 17/184;
list »Borba« (Torent-Kanada), 6/80;
list »Corriere della Sera« (Milan),
19/196;
list »Glas« (Zagreb), 22/214;
Mst »Hrvatska prosveta« (Zagreb),
16/176;
.
Ust »Katolički list« (Zagreb), 7/84,
19/196, 22/214, 30/483, 30/484;
list »Kovina« (Zagreb), 22/215;
list »L'Eveil de Peuple« (Zagreb),
30/484; '
list »Mlada Jugoslavija« (Zagreb)'.
26/360;
. .
list »Naša Gruda« (Zagreb), 30/484;
list »Nation und Staat« (Dunaj),
30/484;
list »Privatni namještenik« (Zagreb)',
. 22/214;
list »Sakburger Volksblatt« (Solnograd), 30/483:
list »Savremena stvarnost« (Zagreb).
. 30/484, 17/184i
• л * • '•

fi

Publikacije:
prepovedane :
list »Seljačke novine« (Zagreb),
10/108;
list »Signali« (Zagreb), 12/120;
list »Slovak« (Bratislava), 30/483;
list »Student« (Zagreb), 22/214,
22/215, 35/551;
publikacija: »Vjesnik za knjižare i
papirničare« (Zagreb), 32/496;
tiskopis: »Radnički glasnik« (Za
greb), 19/195;
tiskopis: »Vjesnik središnjeg udruže
nja studenata« (Zagreb), 22/215.
Pueonci:
pobiranje občinske trošarine v 1. 1933.,
22/214.
Pužavci :
— isto — 30/698.

R
Računi:
občinski, predlaganje, podaljšanje ve
ljavnosti navodil, 5/43.
Računovodstvo:
državno, pojasnilo k členu 97. zakona
o njem, 13/127.
Radeče:
pobiranje občinske trošarine v 1. 1933..
20/200.
Radiatorji:
uvozna carina nanje (uredba), 32/495.
Radijski aparati:
dopolnitev pravilnika o njih (uredba),
.
5/42.
Radohova vas:
pobiranje občinske trošarine v 1. 1933.,
40/604
Radovci :
— isto — 17/183.
Rak:
'krompirjev, neokužene države (ured
ba), 3G/555.
Rakek:
pobiranje občinske trošarine v 1. 1933.,
42/616.
Ranjkovec:
—• isto — 28/379.
Rankovci :
— isto — 25/228.'
Rašica:
,
y
— isto — 25/228.
Rastline:
njih bolezni, izprememba pravilnika za
izvrševanje zakona (uredba), 42/612;
oljevite, fond za pospeševanje njih do
mače kulture, 5/39.
Ratifikacija:
konvencije o antidifteričnem serumu po
Mehiki, 17/182;
konvencije o nočnem delu žensk in
otrok po Španiji. 5/40;
konvencije o odškodnini za poklicne
bolezni po Španiji, 5/40;
konvencije o zavarovanju industrijskih
delavcev po Španiji. 5/40;
. konvencije za izboljšanje usode ranjen
cev in vojnih ujetnikov po Holandski, 16/174;
konvencije za pobijanje trgovine z be
limi sužnji, po Egiptu. 16/174;
radiotelegrafske konvencije po Nikaraguji. Panami, Poljski in Turčiji.
17/182. 46/638:
tvetovne poštne konvencije po Franci
}i. Grčiji, Guatemali in Turčiji,
Ш174.

Ratkovci :
pobiranje občinske trošarine v 1. 1933.,
49/690.
Razglasi :
" '
banskeuprave:
;
o ljudskem delu in odkupnini za le. to 1933., 3/26;
o kategorizaciji dovoznih cest k že
lezniškim
postajam na območju
Dravske banovine, 28/373, 35/550;
o pobiranju občinske trošarine v letu
1933., do odobritve proračunov po
sameznih občin, 1/7:
o podaljšanju veljavnosti navodil za
sestavljanje, opremljanje in pred
laganje občinskih računov za leto
1931., 5/43;
o prevažanju prtljage z avtobusi,
29/383, 37/583;
•''•
o znižanju potnih povprečnih bano
vinskih zdravnikov, 9/100.

Rova :

: • • • • .

pobiranje občinske trošarine v 1. 1933.,
43/619.
Rovte:
— isto — 19/195.
Rožengrund :
— isto — 43/620.
Rucinanci :
— isto — 12/119.
Rudnik:
—. isto — 7/83.
Rumunija:
prevoz njene živine. čez Jugoslavijo,
29/382.
Ruše:
pobiranje občinske trošarine v 1. 1933.,
27/370.

Salvador:
pristop k sporazumu o poštnih nakaz
nicah. 17/182.
Narodne banke:
Samostalna uprava:
o odkupu predvojnega srebrnega dedržavnih monopolov (uredba), 8/85.
. narja, 5/42;
Sau Francisco:
o odtegnitvi iz obteka lisočdinarskih.
ukinitev konzulata, 42/609. >
bankovcev iz leta 1920. in desetdi- Sela:
narskih bankovcev iz leta 1926. in
pobiranje občinske trošarine v 1. 1933.,
1929., 3/26, 3/27.
' 17/183.
Razsodišča:
Sela-Šumperk:
takse v pravdnem postopanju pred nji— isto — 43/G20.
• mi (uredba), 50/696.
Solqo:
Razvanje:
— isto — 27/370. .
'
'
pobiranje občinske trošarine- v 1. 1933., Selo:
37/584.
— isto — 49/690.
Rdeči Breg:
Serdica:
— isto — 37/584.
— isto — 49/690. ' ' . . ' •
Sevnica:
Rečen jak:
— isto - 12/119.
."•::.:
— isto — ,32/496.
Shodi:
Rečica ob Savinji:
••••. <
zakon o njih, izprememba, (zakon).
izprememba števila občinskih' odborni
37/557.
kov (uredba), 4/36.
Siromaki:
Redar:
podpiranje, izprememba pravilnika,
pristaniški, zvanje (uredba), 45/631.
3/25, 29/381.
Register:
o protestih varantov, voditev (uredba). Sklad:
podporni, pomožnega osebja v državni
1/6. •
službi, navodila o izvrševanju uredbe
Registracija:
o njem, ubiranje dohodkov in knjibank in zavarovalnic,' navodila (ured
' ženje izplačil (uredba), 12/114, 14/130.
ba), 12/118. " "
Skomarjej
Regulacijski načrti:
pobiranje občinske trošarine v 1. 1933.,
navodila za njjh izvajanje (uredba),
• .49/690.
'
16/146. " •"•••
Skupni davek, glej: davek!
Renkovci :
.•'••'••'
pobiranje občinske trošarine v 1. 1933.,' Slamnjak:
pobiranje občinske trošarine v 1. 1933.,
38/591.
"
'
. 50/698.
Ribnica na Pohorju: : '
''
Slaptinci:
— isto - 37/584.
— isto — 50/698.
Riga:
Slemen: • '
• "
ukinitev odpravništva poslov, 38/585. ,
— isto — 31/492
Rigonce:
. ,
.Slivnica:
pobiranje občinske trošarine v 1. 1933.,
— isto — 7/83.
16/175. .
.
Slovenska Bistrica: '
. Rihtarovci:
—'isto — 25/228.
'
— isto —' 31/491. . .
Slovenja vas:
Rogaäevci:
,•."
: — isto —.45/634.
,, ,
;
— isto — 19/194.
I Slovesna obljuba: •"
Rogaška Slatina — zdravilišče:
mesto prisege, oblika (uredba), 17/177.
— isto — 16/175.
Službena obleka: glej obleka 1
; Rogoza :
Smolnik:
— isto,,.-. 14/136. . , .
pobiranje občinske trošarine v 1. 1933.,
43/620.
' Rogoznica:
Sodi:
— isto — 22/214.
.;,...
izprememba pravilnika o obliki, sesta-:
R o k i :
;••: ••••
•
vi ira načinu njih oznamenovänja
izplačilni za dolgove Konzumnega đru(uredba), 10/106.
. štva za Slovenijo v Ljubljani (ured
ba), 5/27.

XI..-»
Sodišče:
apelacijske, sedež in teritorialna pri
stojnost (zakon), 4/28;
disciplinsko, lekarnarske zbornice, or
ganizacija (uredba), 2/10;
prve in druge stopnje, poslovnik (ured
ba), 26/229, 26/230;
redna, izprememba uvodnega zakona
zanje (zakon), 4/29;
redna in šcriatska, ocenjapje sodnikov
(uredba), 5/29;
višje deželno v Ljubljani in v Splitu,
razpored zvanj uradnikov sodne pi
sarnice (uredba), 20/199.
Sodniki:
rednih in šeriatskib sodišč, ocenjanie,
5/39.
Solčava:
pobiranje občinske trošarine v 1. 1933.,
. 26/228.
Sopote:
•— isto — 19/195.
Sorica:
— isto - 51/707.
Sotina:
— isto — 50/698.
Speciali tete:
zdravilne*, izprememba pravilnika,
39/595.
Spodnja nova vas: '•
pobiranje občinske trošarine v 1. 1933.
15/143. : ; .,
..,...„•
Spodnje Sečovo: i
— isto — 28/379. ,
"
• S p l i t : ! •••',

zvanje uradnikov sodne pisarnice višje
ga deželnega sodišča, razpored (ured
ba), 20/199.
Sporazum:
o poštnih nakaznicah, pristop Salvadorja. 17/182;
s Poljsko, o znanstvenih, šolskih in
umetniških razmerjih (zakon), 14/126;
trgovinski, z Zedinjenimi. državami
Brazilije (zakon), 50/691;
začasni, trgovinski, z Grčijo (zakon),
6/78, 25/225.
Spričevala:
',,'•'
.,
nravstvena, izdajanje, i/6..,, : "
Spuhlja:
pobiranje občinske trošarine v 1. 1933.,
18/188.
Srednja Bistrica: '
•
• i
;
:
— isto — 28/379.
•
'• ' '
Sronilje:
— isto — 22/214.' •
Stanjevci:
— isto .— 15/143. .
Stara Cerkev:
— isto. — 31/492.
Stari Beznovci:
— isto — 49/690.
Stari trg:
— isto — 51/707. '
Stehanja vas: '*
'
— isto — 31/492.
'
Stikala:
oljna, uvozne carine na nje, 17/180.
Stoprce:
pobiranje občinske trošarine v i . 1933.,
11/112.
Stranje:
' - 1 i s t o — 25/228.
Stražišče:
'
,, — isto —,.38/591.
otročja vas:
— isto - 31/492.

Stroji:
frigorični, uvozno carinjenje (uredba)",
39/594;
izkaz onih, ki se ' izdelujejo v državi
(uredba), 36/556.
Strokovne šole: glej šolel
Strupi:

-.••'•,

. ,

Sr. Viđ pri Planina:
— isto — 31/492.
Svila:
umetna, ocarinjenje preje iz nje (ured
ba), 52/712.

.

kontrola in promet z njimi (uredba),
Šalamonci:
. 1/1, 49/689.
pobiranje občinske trošarine N 1. 1933.,
Studenec-Jg:,
49/690.
pobiranje občinske trošarine y 1. 1933.,
Šalovci :
38/591.
.
— isto — 31/492.
Studenci:
-•
Št. Danijel:
— isto —,39/596.
— isto — 51/707.
Sudan:
'
pristop h konvenciji o pobijanju trgo Št. Ilj v Slov. goricah:
— isto — 33/504.
vine z belim blagom, 16/174.
Št. Jurij ob j . ž.-trg:
Suhadole:
pobiranje občinske trošarine v 1. 1933.,
— isto — 44/628.
50/698.
Št. Peter:
Sušak:
.,
,'
J - isto - 38/591.
,
železniška in manipulacijska tarifa za Škofja Loka:
}es v luki in na postaji, 5/42.
— isto — 29/384.
Svečina:
'
'.','.
Škodljivci :
pobiranje občinske trošarine v(l. 1933.,
rastlinski, pravilnik o izvrševanju za
15/143.
,.. • '
kona o njih zatiranju (uredba),
Svet:
42/612.
banovinski, izprememba članov, 11/109; Smarca :
banovinski, sklicanje, Ì2/118;
, pobiranje občinske trošarine v 1. 1933.,
državni', odločbe, 5/44, 13/128^ 21/208;
!
23/220.
Šmarje :
i
-državni, sestava oddelkov, 5/43.
. — isto — 34/534.
Sv. Ana: : ' '
pobiranje občinske trošarine v 1. 1933., Šmartno:
—. isto, — 25/228, 46/640. .
41/407.
Šmartno ob Paki:
Sv. Ema:
i —, isto — 27/371. л
,
— isto:.—. 17/183.
.Šmartno pri Slovenjgradcu:
Sv. Marjeta ob Pesnici: V
i — isto — 51/708.
:Šole: '
— isto — 28/379.
"'"
''
' srednje, privatni in dopolnilni izpiti
Sv. Trojica:
'
(uredba), 41/607;
.'•— isto — 29/304.
• - ' •.;,'..'•'
strokovne, njih can nasproti srednji'
Sv. Anton v Slov. goricah;
šoli in fakultetam (uredba), 51/701.
— isto — 43/620. '';
";: ',
Španija:
Sv. Jeronim:
•••'••'. •••••-'
ratifikacija konvencije o nočnem delu
— isto — 28/379.
otrok in žensk, 5/40;
Sv. Jošt:
ratifikacija konvencije o odškodnini za
I
'poklicne bolezni, 5/40;
— isto — 22/214. "•' •-••'• -'•; ' '
i:
! ratifikacija konvencije o zavarovanju
Sv. Jurij ob Pesnici:' "'•
'J'-'
^industrijskih delavcev, 5/40.
— isto — 46/640.'
';'"•
'•• špirit: ' «
'
'•'•'" '
Sv. Jurij ob Taborui . ' " " ' .'•'•';
cene," 17/181;
'
,
' - i s t o - 28/380, '
mešanje z ocarinjenim bencinom (ured
Sv.. Jurij pri -BOgasevoih:.: ••
ba), 17/181, 43/617.
..._ isto — 20/200. . . . . . .
1
Šp'italic: • ' . • ' • '
• Sv. Križ:
:
pobiranje občinske .trošarine v i . 1933.,
— isto — 16/176. .
. -:i
11/112.
Sv. Lenart v Slov. goricah:' :
. Šulinci :
— 'isto — 30/284. • '•'•• /••••• -.••• '
— isto — 15/143.
Sv. Lovrenc:
—• isto "-— 27/370;
•• •
Sy. Martin pri Vurbergu:
Tara:
— isto — ,#7/456.'
"
dopolnitev pravilnika o nji, 42/612;
S.v. Miklavž:
na uvozno blago (uredba), 42/613.
Z - isto - 39/596. ., " ..
Tarifa:
,
Sv. Pavel pri Preboldu: ,.
carinska, izprememba k opazki št. 24.,
— isto — 47/656.
• 13/126;
, .
carinska, odločba o izpremembi, 22/213;
Sv. Peter pri Mariboru:
carinska, tara na uvozno blago, 62/613;
— isto — 50/698.
carinska, uvozna, postopek za ugodno
Sv. Štefan:
sti za uvoz svinčenih élektrodov,
— isto -.4- 43/620..
43/6Ì8;
carinska, uvozna, pojasnilo k razpisu o
Sv. Tomaž:
uporabljanju ugodnosti, 39/594;
— isto - 13/128.
' • !
carinska, uvozna, .ugodnosti. 43/618;
Sv. Trije kralji:
carinska, zvdšanie postavke št. 148.
37/558;
.
.
, — isto —' 33/504.
Sv. Urban: " ' ' "'
•"•"'' ~
— isto — 2^/228. . , :

Tarifai
o pobiranju žigovine za merila fn dra
gocene kocine (uredba), 2/15;
o skupnem davku na poslovni promet,
47/681;
železniška in manipukcdjska za les na
Sušaku, 5/42.
Takse:
gradbene, navodila za pravilnik o njih,
uredba, 48/657;
nianipulacijske za dovolila za provoz
živine, perutnine in mesa (uredba),
13/123;
papirji, taksni, natisk, 38/591;
pojasnilo k tarifni postavki 12. zakona
o taksah, 17/178;
po zakonu o zemljiškem katastru, po
biranje (uredba), 9/99;
telefonske, izprememba (uredba),
29/382;
vlog, trgovinskih, industrijskih in obrt
nih zbornic (uredba), 42/611;
v pravdnem postopanju pred razsodišči
in razsodniki, 50/696.
Tečajnice:
borzne, objavljanje višine premije,
32/495.
Teharje:
pobiranje občinske trošarine v 1. 1933.,
50/699.
Tehnična služba:
i
zunanja na banovinskih cestah (ured
ba), 25/226.
Telefon:
izprememba telefonskih taks (uredba),
29/382;
otvoritev novih prog. 10/106, 16/175,
22/213, 34/534. 39/595. 45/633.
Temenica:
pobiranje občinske trošarine v 1. 1933.,
31/492.
Tepanje:
— isto — 12/119.
Terensko delo:
uradnikov ministrstva za poljedelstvo
(pravilnik), 13/124',
uslužbencev katastra, pravilnik o nji
hovih dokladah zanj (uredba), 1/6.
Terjatve:
trgovinske, konvencija o ureditvi e po
hotom z Belgijsko-luksemburjko go
spodarsko unijo (uredba in zakon),
6/76, 31/485, 46/637.
Tesarji:
njih delo v izvestnih krajih, pravilnik,
36/655.
Tesarski mojstri:
izpiti, 10/101.
Tinsko:
pobiranje občinske trošarine v 1. 1933.,
28/380.
Tok:
električni, pobiranje državne trošarine
nanj v banovinskih, državnih in ob
činskih elektrarnah (pravilnik).
41/605.
Tolmačenje:
avtentično, paragrafa 110. zakona o
uradnikih (zakon). 2/9:
o službenih
potovanjih
advokatskih
' pripravnikov, 13/125.
Topolščica:
pobiranje občinske trošarine v 1. 1933..
10/107.
Transformatorji :
nvozne carine nanje. 17/180.
Trgovinska pogodba; glej pogodba!

Trgovinske terjatve:
konvencija o njih ureditvi s pobotom z
Belgijsko-luksemburško gospodarsko
unijo, 6/76, 46/637.
Trgovinski sporazum, glej sporazumi
Trnovec-Sela:
pobiranje občinske trošarine v 1. 1933.,
43/620.
Trošarina:
državna, na električni tok, pobiranje v
banovinskih, državnih in občinskih
elektrarnah (pravilnik), 41/605;
občinska, pobiranje v letu 1933., do
odobritve
proračunov posameznih
občin, 1/7;
občinska, pobiranje v letu 1933.: glej
ime občine pod dotično črkol
Tržič:
pobiranje občinske trošarine v 1. 1933.,
49/690.
Tuberkuloza:
pobijanje (uredba), 42/615.
Turčija:
ratifikacija radiotelegrafske konvencije.
46/638;
ratifikacija svetovne poštne konvencije,
16/144.
Turizem:
kraji, turistični, 8/92;
material, turistični, uvozne carine,
13/126;
.
zapisnik o turističnem prometu s Če
škoslovaško (zakon), 24/222.

U
Ukinitev:
konzulata v San Franciscu, 43/609.
Umetna svila: glej svila I
Upokojenci:
državni, draginjske doklade, dopolnitev
uredbe (uredba), 2/16.
Uradniki: glej uslužbenci!
Uradniški pripravniki: glej uslužbenci!
Uredbe:
b a n 8'k e u p r a v e :
o banovinskih prispevkih za cnojišča, 51/704;
.
o banovinskem proračunu za leto
1933./34., 27/361:
o določitvi občnega pavšala za bano
vinske tehniške organe, dodeljene
sreskim cestnim odborom za oprav
ljanje poslov pri upravi banovin
skih in dovoznih cest k železniškim
postajam. ,46/639;
o elastičnih gumah pri motornih vo
zilih. 11/111;
o izdajanju nravstvenih izpričeval.
1/6;
o imenovanju komisije za pravosod
ni državni izpit, 48/688;
o izpraševalni komisiji za strokovni
izpit šumarskih uradniških pri
pravnikov, 38/504;
o izpremembi pravilnika o banovin
skih davščinah, 1/7;
o izpremembi članov v banovinskem
svetu, 11/111:
o komisiji za izpite elektroinstalaterjev in elektrotehnikov, 14/135,
14/136;
o komisiji za izpite graditeljev viso
kih in nizkih zgradb, 14/135;
o komisiji za izpite zidarskih, tesar
skih, klesarskih in vodnjakarskih
mojstrov, 14/135, 20Л99;
'

Uređb'e:
banske upravet
o nabiranju prostovoljnih prispev
kov, darov, milodarov in podpisov,
45/633;
o pobijanju tuberkuloze, 42/615;
o podpiranju brezposelnih in pobija
nju delam ržnosti, 31/487;
o polnjenju omaric za prvo pomoč
pri mlatilnicah, 50/696;
o potrebi nameščanja zapriseženih
gozdnih čuvajev,'31/489, 35/550;
o registraciji "bank m zavarovalnic,
12/118;
o sklicanju banovinskoga sveta
12/118;
o uvozu krompirja v Češkoslovaško,
49/691;
o vzdrževanju
važnejših
občinskih
cest v območju Dravske banovine,
18/187;
o zaščiti javnih cest in varnosti pro
meta na njih, 48/662, 48/675;
o zunanji tehnični službi pri, upravi
banovinskih dovoznih cest k želez
niškim postajam, 25/626.
kraljevske:
o ukinitvi konzularnih zastopništev.
5/37;
o ukinitvi konzulata v San Franciscu,
42/609.
ministrstva pravde:
o izpremembi uredbe o javnih beležnikih (notarjih), 33/504;
o izpremembi uredbe o ocenjanju
sodnikov rednih 9odišč in šeriatskib sodnikov, 5/39;
o izpremembi uredbe o posredoval
nem postopku, 36/555;
o obliki prisege po predpisih civil
nega pravdnega postopanja, 17/177;
o posredovalnem postopku, 7/81,
10/105;
o razporedu zvanja uradnikov sodne
pisarnice višjega deželnega sodi
šča v Ljubljani in Splitu. 20/199;
o službenih potovaniib advokatskih
pripravnikov, 13/125;
o sodnem poslovniku za sodišča prve
in druge stopnje, 26/229;
o vodilvi protestnega registra o pro
testih varantov, 1/6.
m i n i s t r s t v a za f i n a n c e :
o dopolnitvah pravil o tari. 42/612;
o dopolnitvi pravilnika o prometu
z devizami in valutami, 12/117.
32/495;
o dopolnitvi uredbe o draginjskih
dokladah državnih upokojencev,
2/16 •.
o izračunanju skupnega fiavka na
blago iz poštnih paketov, 43/618;
o izpremembi navodil za organizacijo
finančne kontrole. 16/170:
o izpremembi pravilnika k zakonu o
neposrednih davkih. 13/125;
o izpremembi pravilnika o carinskih
posrednikih. 45/681:
o izpremembi pravilnika o doklađi
za terensko delo uslužbencev ka
tastra, 1/6:
o izpremembi spiska o luksuznih
predmetih. 45/632:
o izpremembi uredbe o skupnem
davku na poslovni promet s tarifo,
47/641:
o izvoznih carinah sortiranih bom
bažnih, polvolnenih iutnih'; cunj in
tekstilnih odnadknv in ostalega
prejnega blaga, '39/495; l : :
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m i n i s t r s t v a za f i n a n c e s
o privatnih in dopolnilnih izpitih na
o
državnem
strokovnem
izpitu
urado jamstvu blaga za kazniva deja
srednjih šolah, 41/606;
niških pripravnikov v ministrstvu
nja po členu 173. carinskega za
o zvanju ekonoma učiteljske šole,
za
gradbe,
21/207;
kona, 42/613;
19/194.
o izpitih za elektrotehnike, 9/96;
o kontroli pri uvozu sirovih fosfatov,
o izpremembi pravilnika o državnem
m i n i s t r s t v a za s o c i a l n o p o 
17/180, 57/558;
strokovnem izpitu diplomiranih inl i t i k o in n a r o d n o z d r a v j e :
o načinu ubiranja in knjiženja izpla
ženjer jev, 50/695;
o bolničnih pristojbinah za zdravlje
čil v brerae podpornega sklada po
nje v državnih in banovinskih bol
o navodilih glede odobravanja namožnega osebja v državni službi,
nicah, 16/171, 41/606;
črtov z uporabo opeke starega in
14/130;
o izpreniembi pravilnika o podpira
novega formata, 47/641;
o načrtu za deveto amortizacijo ob
nju siromakov, nezaposlenih delav
o navodilih za izdelavo pravilnika o
veznic vojne škode, 4/33;
cev in o izvrševanju javnih del v
gradbenih taksah, 48/657;
o natisku taksnih papirjev, 38/591;
breme kredita 50 milijonov dinar
o normah za cestne mostove, 5/41;
o navodilih za izvrševanje državnega
jev, 29/381;'
'
o normah za sirovo strešno lepenko,
proračuna razhodkov in dohodkov
o izpremembi pravilnika za zdrav
23/217;
za leto 1933./34., 34/528;
ljenje v državnih in banovinskih
o normah za strešno lepenko in plo
o navodilih za sestavo banovinskega
bolnicah, 41/606 (16/171);
šče za izolacijo, 23/218;
proračuna za leto 1934./35., 45/629;
o izpremembi pravilnika o zdravilih
o predpisih za cestne mostove,
o navodilih za sestavo državnega
in zdravilnih specialitetäh, 39/595;
19/189;
proračuna za leto 1934./35., 44/621;
o izpremembi uredbe o kontroli in
o splošnih navodilih za izdelavo
,-. o objavljanju višine premije v borz
uredbe o izvajanju regulacijskega
prometu s strupi, 1/1, 49/689;
nih tečajnicah, 32/495;
načrta1 in gradbenega pravilnika,
o izpremembi uredbe o organizaciji
o ocarinjenju preje iz umetne svile,
posredovanja dela, 32/493, 52/709;
16/146.
52/712;
o organizaciji disciplinskega sodišča
m i n i s t r s t v a za n o t r a n j e p o s l e . :
o oprostitvi carine avtomobilov dolekarnarske zbornice, 2/10;
o izpreniembi števila občinskih od
selnikov, 32/494;
o
posredovanju dela, 13/125;
bornikov
občine
Rečica
ob
Savinji,
o pobiranju taks po zakonu o zem
o razpustu načelstva Pokojninskega
ljiškem katastru, 9/99;
4/36.
zavoda v Ljubljani, 36/555.
m i n i s t r s t v a za k m e t i j s t v o :
o pojasnilu k členu 97. zakona o dr
m i n i s t r s t v a za š u m e i n r u d e :
žavnem računovodstvu, 13/125;
o državah, neokuženih s krompirje
o bratovskih skladnicah, 37/959.
vim rakom, krompirjevo zlatico in
o pojasnilu k razpisu o uporabljanju
krompirjevim moljem, 36/555;
ugodnosti po pripombah in opaz
m
i n i s t r s t v a za t r g o v i n o i n
o fondu za pospeševanje domače kul
kah uvozne carinske tarife, 39/594;
i
ndustrijo:
ture oljevitih rastlin, 5/39;
o pojasnilih k tarifni postavki 12.
o dopolnitvi pravilnika za povračilo
taksnega' zakona, 17/178;
o izpreniembi pravilnika za izvrše
• stroškov uslužbencem kontrole mer
vanje vakona o zatiranju rastlin
o pojasnilu za predlaganje potrdil o
za prenos instrumentov, 16/173;
skih bolezni in škodljivcev, 42/612:
izvoru uvoznega blaga, 37/558;
o izkazu strojev in strojnih delov, ki
o
manipulacijskih
taksah
za
dovolila
o pooblastitvi za nabavo deviz in va
se izdelujejo v državi, 36/556;
za provoz živine, 13/123;
lut, 2/16;
o izpitih za elektroinstalaterje,
o
prepovedi
uvoza
tranzita
in
pro
o postopku pri ugodnostih za uvoz
11/109;
meta krompirja iz Avstrije, 49/490;
svinčenih elektrodov , za akumula
o izpitih za graditelje visokih in niz
o prevozu rumunske r živine čez Ju
torje, 43/618;
kih zgradb, 9/93;
goslavijo, 29/382;
o izpitih za zidarske, tesarske, kao postopku z ocarinjenim bencinom
s katero se spravlja v sklad zakon
nienoseške in vodnjakarske moj
za mešanje s špiritom, 43/617;
o kmetijskih kreditih z zakonom o
stre, 10/101;
^
o postopku zoper uvoznike, ki uži
Privilegirani agrarni banki in z
o izpremembi pravilnika o obliki,
vajo ugodnosti, zaradi neredne vozakonom o nazivu in razdelitvi
sestavi in načinu oznamenovanga
ditve knjig, 13/125;
kraljevine na upravna območja,
!
sodov in o mejah njih točnosti,
o samostalni upravi' državnih mono
15/137.
10/106;
polov, 8/85;
m i n i s t r s t v a za p r o m e t :
o izpremembi pravilnika o dTŽavnem
ó taksah v pravdnem postopanju
o dopolnitvi pravilnika o radijskih
strokovnem izpitu v področju mini
pred razsodišči
in razsodniki,
aparatih, 5/41;
strstva za trgovino in industrijo,
50/696;
o dopolnitvi pravilnika za pogodbene
37/583;
o taksiranju vlog trgovinskih, indu
državne pošte, 32/495;
o izpremembi v tarifi o. pobiranju žistrijskih in obrtnih zbornic, 42/611;
o izpreniembi navodil za poslovanje
govine za merila in dragocene ko
o tari na.uvozno blago po predlogu
s Poštno hranilnico, 42/612;
vine, 2/10;
zakona o ' o b č n i carinski tarifi,
o izpreniembi- telefonskih taks,.
o izvajanju tesarskih, kamenoeeških
42/613;
2У/382;
in vodnjakarskih del v izvestnih
o ukinitvi uvozne*carine na prepa
o izpreniembi uredbe o njegovi orga
krajih, 36/595;
rat »parazoja B«, 37/558;
nizaciji in prometne službe, 10/105;
o mednarodnem velesejmu v Ljub
o izpreniembi zakona o železniški
ò uporabi ugodnosti iz uvozne carinljani, 32/494;
imovini v eksploataciji ministrstva
ske tarife, 43/618;
o nalogah in osnavljanju
okrožnih
za promet, 39/593;
o uporabi zakona glede konvencij» o
odborov obrtniških združb, 18/185;
o izrekanju in izterjevanju kazni za
fiskalnem režimu tujih motornih
o navodilih glede delniških in ko
železniške policijske prekrške in
vozil v mednarodnem voznem promand itnih družb gospodarskih in
'
odškodnine za prizadeto škodo,
kreditnih zadrug in hranilnic,
metu, 42/614;
42/609;
19/193;
o ustanovitvi -davčne uprave v Koz
o zvanju pristaniškega redarja,
o podaljšavi rokov za iztoževanje me
jem, 4/36;
45/631.
nic kmetov, 50/695;
o uvoznem ocarinjenju melilcikloheo
uporabljanju odredb zakona o biksanona, 43/617;
m i n i s t r s t v a za p r o s v e t o :
lanciranju državnih vrednostnih
o uvozni carini na frigorične stroje,
o činu strokovnih šol nasproti sred
papirjev, 12/113;
39/594;
nji šoli in fakultetam, 51/701;
o ureditvi izplačevanja vlog pri poo uvozni carini na parne kotle za
o izpremembi pravilnika za oprav
edinih. denarnih zavodih, 4/32;
centralno kurjavo in na radiator
ljanje profesorskih izpitov, 32/694;
o ureditvi trgovinskih terjatev s po
je, 32/495;
o izpremembi uredbe o ureditvi mi
hotom med kraljevino Jugoslavijo
,. o zavarovanju valute za izvoz blaga,
nistrstva za prosveto,' 17/178;
in Belgijsko-luksemburško gospo
29/383;
o izvrševanju uredbe o podpornem
darsko unijo, 6/76;
*
o zvišanju carinske postavke št. 148.
skladu pomožnega osebja v državni
o začasnem treovinskem sporazumu
carinske tarife, 37/558,
službi, • 12/114; ;
z Grčijo, 6/78.

uredbe:
m i n i s t r s t v a za z u n a n j e p o s l e :
o uveljavitvi- konvencije o fiskalnem
režimu tujih avtomobilnih vozil,
22/213;
o zvanju arhivarja v področju mini
strstva za zunanje posle, 17/180.
predsedništva
ministrskega
sveta :
o izplačilnih rokih za vloge in dru
ge dolgove Konzumnega društva
za Slovenijo v Ljubljani, 5/37.
Uslužbenci :
avtentično tolmačenje paragrafa 110. za
kona o uradnikih (zakon), 2/9;
banovinski, tehnični, dodeljeni sreskim
cestnim odborom za opravljanje po
slov pri upravi banovinskih in do
voznih cest k železniškim postajam,
potni pavšal (uredba), 46/639;
državnih prometnih naprav, njih po
stranski prejemki, dopolnitev pravil
nika, 32/495;
gozdfli čuvaji, potreba
nameščanja
(uredba), 31/487, 35/550;
kmetijske stroke, pripravniki s fakul
tetno izobrazbo, strokovni izpiti,
20/197;
kontrole mer, povračilo stroškov za
prenos instrumentov, 16/173;
ministrstva za trgovino in industrijo,
strokovni izpiti (uredba), 37/583;
ministrstva za poljedelstvo, njih teren
sko delo (pravilnik), 13/124;
oddelka za kataster, pravilnik o dokladi za terensko delo (uredba), 1/6,
pomožni, državni, ubiranje dohodkov in
knjiženje izplačil v breme podpor
nega sklada (uredba), 12/114, 14/130;
sodne pisarnice, višjih deželnih sodišč
v Ljubljani in v Splitu, razpored
(uredba), 20/199;
strokovni izpiti uradniških pripravni
kov v ministrstvu za gradbe, 21/207:
šumarski in njih službena obleka (pra
vilnik), 13/124;
šumarski, uradniški pripravniki, izpit* na. komisija, 33/504;
"zvanje pristaniškega redarja (uredba) ;
45/631.
Uvozniki:
postopek zoper nje radi neredne vodirve knjig (uredba), 13/125..

Valute:
dopolnitev pravilnika o prometu z nji
mi (uredba), 12/117, 32/495;
pooblastilo za njih nabavo, 2/16;
zavarovanje za izvoz blaga (uredba).
29/383.
Vanča ves:
pobiranje občinske trošarine v 1. 1933..
17/183.
Vaneča:
— isto — 38/592.
Varanti :
register o njih protestih (uredba), l/G
Vareja:
pobiranje občinske trošarine v L 1933..
17/183.
Veceslayci :
— isto — 88/592.'
Velenje:
.
— isto -»• 16/176.
Velesejm:
mednarodni v Ljubljana; 32/493.
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Velesovo:
• pobiranje občinske trošarine v 1. 1933.;
21/208.
Velika loka:
— isto — 45/634, 51)706.
Velika Nedelja:
— isto — 7/83;
Velika Polana:
— isto — 27/371. '
Veliki Gaber:
— isto — 35/550.
Veliki Obrez:
— isto — 18/188.
Verace:
— isto - 17/183.
Vintarovci:
— isto - 12/119.
Višnja gora: .
— isto — 20/200.
Vitanje:
— isto — 46/646.
Vloge:
/
Konzumnega društva za Slovenijo v
. Ljubljani, izplačilni roki (uredba),
5/37;
trgovinskih, industrijskih in obrtnih
zbornic, taksiranje (uredba), 42/611;
ureditev izplačevanja pri poedinih de
narnih zavodih (uredba), 4/32.
Vodice:
pobiranje občinske trošarine v 1. 1933.,
44/682.
Vodnjakarski mojstri:
izpiti (uredba), 10/101.
Vojna škoda:
. . .
obveznice, načrt za deveto amortizacijo
(uredba), 4/33.
Volitve:
poslancev v narodno skupščino, izprememba zakona (zakon), 38/586.
Vozila:
avtomobilna. tuja, konvencija o fiskal
nem režimu (zakon), 22/209, 22/212;
motorna, njih elastične gume, 11/109;
tuja, motorna, fiskalni režim, konven
cija (uredba), 42/614.
Vransko:
pobiranje občinske trošarine v 1. 1933.,
15/144.
Vratji vrh:
— isto — 34/534.
Vrednostni papirji:
uporabljanje zakona o njih bilanciranju (uredba), 12/113.
Vrhloga :
pobiranje občinske trošarine v 1. 1933.,
16/176.
Vrhnika:
— isto — 17/183.
Vrhole:
— isto — 43/620.

Zadruge:
zdravstvene, navodila za Izvrševanje
zakona o njih, 13/124.
Zadružništvo:
fond za podpiranje, pravilnik, 15/142.
Zagorci:
pobiranje občinske trošarine v 1. 1933..
/ 34/536.
Zagorje:
isto - 28/380.

Zakon:
finančni za leto-1933./34., 34/305.;v '•'
o bilanciranju državnihv.rednosfnihpapirjev, uredba o uporabljanju-njego
vih odredb, 12/113;
o izpremembi zakona o dovoljevanju
olajšav gozdni industriji zaradi'krize,
13/123;
.
<•
o izpremembi zakona o društvih, sho
dih in posvetih, 37/557;
o izpremembi zakona o podpori onim,
ki jim nedostaje hrane, 4/31, 12/113;
o izpremembi zakona o vòlitvi' poslancev v narodno skupščino, 38/586;
o izpremembi uvodnega zakona za za
konik o sodnem postopanju v civilnih
pravdah in zakona o ureditvi rednih
sodišč, 4/92;
o javnih beležnikih (notarjih), izprememba, 2/9;
o kmetijskem kreditu, izvrševanje (pra
vilnik), 40/597;
o konvenciji o fiskalnem režimu tujih
avtomobilnih vozil, 22/209, 22/212;
o konvenciji o ureditvi terjatev s poho
tom med kraljevino Jugoslavijo in
Belgijsko-luksemburško
gospodarsko
unijo, 31/485;
'.
o naknadnih in izrednih kreditih, 8/17;
o občinah, 35/537; •
o paktu o organizaciji Male antante.
36/553;
o pogodbi glede socialnega zavarovanja
z Avstrijo, 33/497;
o pogodbi o ureditvi plačevanja iz bla
govnega prometa in po drugih obvez
nostih med kraljevino Jugoslavijo in
republiko Češkoslovaško, 13/121:
o sedežih in teritorialni pristojnosti
apelacijskih sodišč,'4/28;
o sporazumu o znanstvenih, šolskih'in
umetniških razmerjih s Poljsko,
14/129;
o trgovinskem sporazumu z Zedinjenimi državami Brazilije, 50/691;
o trgovinski pogodbi z Avstrijo, 6/45;
o uradnikih, avtentično tolmačenje pa
ragrafa 110., 2/10;
o začasnem trgovinskem sporazumu
med Jugoslavijo in Grčijo, 26/225;
o zapisniku o turističnem prometu s
Češkoslovaško, 24/222;
o zatiranju rastlinskih bolezni in škod
ljivcev, izprememba pravilnika za' iz
vrševanje, 42/612;
o železniški imovini, izprememba ured•
be, 39/593.
Zakonik:
. .
o sodnem postopanju v civilnih prav
dah, izprememba uvodnega zakona,
4/29.
t
Zamarkova:
,
pobiranje občinske trošarine v 1. 1933.,
34/536.
:
"
Zakot:
- isto - 17/183.
Zaščita: .
javnih cest (uredba), 48/462,. 48/475.
Zavarovalnice:
registracija (uredba), 12/118.
Zavarovanje:
PJ
. •
prost' >ljno, izprememba uredbe* 5/39;
socialno, pogodba z Avstrijo, .33/497;
valute za izvoz blaga, 29/383.
Zavodi:
v:
denarni, izplačevanje vlog (uredba)",
4/32;
denarni, odločba ministrskega sveta,
' 15/142;
Pokojninski v Ljubljani, ; razpust načelstva, 36/555, .
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Zbornice:
lekarnarske, organizacija disciplinskega
sodišča (uredba), 2/10;
trgovinske, industrijske in obrtne, ta
ksiranje vlog (uredba), 42/611.
. Zdole:
pobiranje občinske trošarine v 1. 1933.,
51/708.
Zdravila:
izprememba pravilnika o njih, 39/595.
Zdravljenje:
'
v državnih in banovinskih bolnicah,
pristojbine, izprememba pravilnika,
41/606 (16/171);
Zdravniki:
banovinski, potne povprečnine, 9/100.
Zdravstvene zadruge: glej zadruge I
Združbe:
,
obrtniške, naloge in osnavljanje okrož
nih odborov, 18/185;
obrtniške, okrožni odbori, pravila.
21/201.
>
Zenkovci:
pobiranje občinske trošarine v 1. 1933.,
51/708.
Zidarski mojstri:
izpdti, 10/101.

Zg. sv. Kungota:
pobiranje občinske trošarine v L 1933.,
•
35/550.
Zgornja Poljska va:
— isto — 20/200.
Zgornja Voličina:
— isto — 28/380,
Zgornje Hoče:
— isto — 34/536.
Zlatica:
krompirjeva, neokužene države, 36/555.
Zrkovci:
pobiranje občinske trošarine v 1. 1933.,
34/536.
:
Zvanje:
arhivarja v področju ministrstva za zu
nanje posle, 17/180;
ekonoma učiteljske šole, 19/194;
pristaniškega redarja, 45/431;
uradnikov sodne pisarnice višjih dežel
nih sodišč v Ljubljani in v Splitu,
razpored, 20/199.
Žalec:
pobiranje občinske trošarine v 1. 1933.,
50/699.

Železniška imovina:
izprememba zakona o njej, 89/593.
Železniški prekrški:
kazni za nje (uredba), 42/609.
Željne :
pobiranje občinske trošarine v L 1933.,
35/531.
Žepovci:
— isto — 29/384.
Žetale:
— isto — 16/176.
Ziberoi :
— isto — 43/620.
Zigovina:
za merila in dragocene kovine, izpre
memba tarife, 2/15.
Živina:
_
rumunska, prevoz čez Jugoslavijo,
29/832;
taksa za dovolila za provoz, 13/123;
Žižki:
pobiranje občinske trošarine v 1. 1933.,
49/691.
Županje njive:
— isto — 35/551.
Žusem :
— isto - 41/607.

II. Osebno kazalo.
Accetto Boris, 27/371;
Accetto Valentin, 50/699;
Admovič Jovan, 19/196;
Adamič Arnošt, 45/635;
Adamič dr. Rudolf, 50/700;
Adamič Marija, 45/635; •
Ahačič Ivan, 24/224;
Ahčin Natalija. 19/196;
Ahlin Stanislav, 47/656;
A.jdič Mirko, 45/636;
Albert Anton. 30/483;
Albreht Fran, 7/84;
Amalietti Julij, 45/636,
Ambrož Gabrijel, 3/27;
Ambrožič Danijel. 29/384;
Ambrožič Franc, 21/208;
Anderle Alojzij, 6/80:
Andres Kristina, 45/636;
Aničič Josip, 45/636:
Aničič Matilda, 19/196;
Ankon Alojzij, 47/656;
Antičevič Ivo, 6/80:
Antloga Jakob. 35/551:
Arko Josip. 50/700;
Arko Karel. 49/692:
Arko dr. Venčeslav, 27/372;
Arnuš Jakob, 16/176;
Antisar Franc. 45/636;
Avbelj Ivan. 47/656;
Avsec Ana. 45/636:
Avsenek Ivan. 28/380;
Avšič Frančiška. 49/692;
Ažman Cvetko. 27/372;
Ažman Marija, 27/372.

/

B
Babnik Alfonza, 40/640;
Bačič Josipina, 50/699;
Bajec Ljudmila. 22/216;
Bajič dr. Stojan. 50/700:
Bajt Josip. 17/184;
Bajuk Anastazija, 22/215:
Bajuk Hugo. 30/484, 35/552;
Bakič Vladimir, 22/215;
Bakovnik Ivan, 35/552;
Bändel Marija, 30/483;
Banjaj Jurij, 30/484:
Baričevič Josip. 50/700;
Batista Ivan. 28/380:
Batista Ljudevit. 50/700:
Bavdek dr. Josip.. 50/700;
Bek Pavla. 45/635:
Belina Franc, 46/640:
Belina Miroslav, 45/640:
Benedik dr. Valentin. 50/700;
Benedik dr Vladimir. 19/196:
Berden Franc. 35/552;
Berglez ivpr ' 30/183:
Berglez Ignacija (Antonija) 10/108;

Berne Stanko, 47/656;
Bernik Frančišek, 1/8;
Bernobič Ivo, 50/700; .
Bernot Franc, 22/215;
Bernot Zofija, 49/692;
Bertol Branko, 31/492;
Bertoncelj Josip, 17/194,
Betriani Božidar, 29/384;
B v c Albina, 7/84;
Beve Edmund, 24/224;
Beve Franc, 45/635;
Bidovec Ivan, 6/80;
Binder Ljudmila, 45/635;
Birsa Josip, 19/195;
Biziak Andrej, 43/620;
Bizjak Josip, 43/620;
Bydlo Ivan, 3/27;
Blažič Rihard 45/636;
Bogateč Janko 45/636;
Bojcc Anton, 17/184;
Bole Ivan. 16/176;
Bolhar Veronika, 45/635;
Bonačlvan, 16/176;
Borko Franc, 30/483;
Borštnik Josipina, 30/483;
Borze Matilda Jožefa, 10/108;
Božič ing. Cvetko, 24/224;
Bračko Ivan, 6/80;
Bradašln Albina, 45/635:
Brandieu dr. SUvij, 34/536;
Bratina dr. Alojzij, 17/184;
Braz Marija, 45/635;
Bregant Anton. 10/107;
Bregant Zmago. 46/640;
Brejc Avgust, 22/215;
Breve Amalija, 35/551;
Brezigar Metod, 28/380:
Brezovnik dr. Vladimir, 31/492;
Brnčič Matko, 19/195;
Brodnik Jožef, 10/107;
Brvar Kristina, 1/8:
Bučar Vincencija, 30/483;
Buh Erna, 19/195:
Burger ing. Jože, 51/708;
Burian Leopold, 6/80;
Bužan Ivan. 28/380.

Cajlhofer Alfonz. 45/635;
Capuder dr. Karel. 32/496;
Celic Ignacij. 6/80;
Cepuder Amalija, 30/483;
Cepuder Marija, 46/640;
Cestnik Peter, 13/124;
Cholewa dr. Josip, 10/108;
Christof Bogomir, 45/634;
Cilenšek Franc, 29/384;
Cimperman Jakob, 10/107;
Cizelj Ivanka. 27/371;
Čolnar Antonija. 30/483;
Crnei Ivan 29/384:
Cugmus Josip, 34/536;

Cunta/Jernej, 9//100;
Cvahte Anton, 16/208;
Cvar Terezija, 21/208.

Campa Joško, 2/16;
Cander Martin, 31/483;
Čebela Ana, 45/636;
Cebulj Konrad, 45/636;
Ceh Konrad, 41/607;
Ceh Marica, 45/635;
Ceper Alojz, 27/372;
.Čerček Ana, 45/635;
Cerne Alojzij, 45/635;
Cerne Anton, 19/195;
Cerne Franc, 22/216;
Cerne Franja, 45/636;
Cernič dr. Mirko, 27/372;
Cernivec Angela, 40/604;
Cernjač Antonija, 10/107;
Cernovšek Josip, 22/215;
Cerševani Vladimir, 47/656;
Cok Klara, 35/552; •
Cop Hilda, 22/215;
Cop Josip, 21/208;
Crepinko Felicita, 29/384;
Cretnik Marija, 45/636;
Crnko Draga, 45/635;
Cucek Marija, 45/635;
Cuš Franc, 16/176.

D
Dagelič Matej, 17/184;
Debeljak Albert, 35/552;
Degen Franc, 6/80;
Dekual Ciril, 46/640;
Demšar Josipina, 24/224;
Dereani Olga, 40/604;
Dereani Vida, 45/635;
Derganc Karel, 45/635;
Dermastija Karel, 45/635;
Dernovšek Josip, 27/372;
Deržaj Viljem, 35/552;
Deškovič Milan, 46/640;
Detela Josip, 47/656;
Detiček Mirko, 50/700;
Dev dr. Mirosla-v, 50/700;
Devetak Slavko, 18/188;
Didek Rudolf, 17/184;
Divjak Josip, 22/216, 27/380;
Dobernik Simon, 30/483;
Dobič Jožef, 45/636;
Dobovišek Ciril, 27/372;
Dobovšlk Bogomira, 3/27;
Dolenc Anton, 30/483;
Dolenc ing. Anton, 11/42;
Dolinar dr. Andreji 17/184;
Dolničar dr. Josip, 17/183;
Dolšak dr. Franc, 10/108;
Dominkuš Makso, 35/552; •
Donaj Franc, 16/176;
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Davfe ing. Josip, 2/16-,
Dragan Anton, 22/224;
Dragaš dr. Bogoljub, 34/536;
Dragutinovig Štefka, 19/196;
Drevenšek Josip, 35/551;
Drnovšek Franja, 4G/640;
-Drnovšek dr. Janko, 34/536;
Drobnig Marija, 48/692;
Drog Janko, 46/640;
Drofenik Emerik, 28/380;
Drofenik Ferdo 17/184;
Drovenik Frančišek, 8/92;
Držaj Jožica, 19/196;
Durman Mladen, 22/215;
Durini Viktor, 50/700;
Dželebdžig Stevan, 38/592.

E
Eberl dr. Brik, 34/536;
Edelhauser Alojzij, 6/80;
Einspieler Maksimiljan, 19/196;
Erath dr. Boštjan, 35/552;
Erker Julij, 48/692;
Erker Viktor, 34/535;
Eržen Pavla, 45/635.
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Fabig Stanko, 16/176, 17/184;
Fabjan Antonija, 29/384;
Facini Angela, 22/216;
Fakin Anton, 29/384; .,'".
Fakin Nada, 45/635; .
Fàrig Friderik, 6/80;
Farkaš Make, 27/372;
Fasan ing. Vladislav, 40/604;
Fatur Franc, 22/215;
Fa va j Milan, 13/128;
Ferjangig Fran, 29/384;
Fettich dr. Oton, 35/552;
Ficker Aleksander, 6/80;
Fidler Pavla, 10/108;
Fink Leon, 45/636;
Fink M. ph. Vida, 22/2Ì6; .
Fink Štefanija, 45/636, 23/220;
Firer Simon, 13/128;
Fischer ing. Franjo, 11/112;
Fišinger dr. Josip, 34/536;
Flajs Andrej, 19/196;
Flajs dr. Josip, 3/27;
Florjangig Milan, 15/144;Fojkar Josip, 35/551;
Förster ing. Jaroslav, 1/8;
Fradel Fran, 88/592;
Frank Pavla, 49/692; .
. '
Frankovig Ivan, 6/79;
Frantar Darinka, 1/8;
Friškovig Maksimiljan. 45/635;
Fugina ing. Edvard, 11/112;
, Furlan Alojzij, 49/692.

G
Gaber Ivan, 27/380;
Gaber Niko, 34/536;
Gaber jevig Zofija, 19/196;
Gabrijele« Franc, 12/120. 40/604;
Gabršek Zlatka, '45/836;
Gajig Svetolik, 12/120;
Gajser-Visenjak Terezija,- 22/215;
Gajšek Karel, 41/608;
Gajzer Zinka, 46/640;
Gale Rudolf, 6/80;
Gaspari Anton, 34/535;
Gaspari Maksrim, 40/604;
Gavriloviß Olga, 22/216;

Gernuüt Anton, 43/620;
Geršelman dr. Elizabeta, 23ОД&;
Glanz ing. Vinko, 5/43;
Glonar dr. Joža, 22/215;
Gobec Marija, 27/380;
Godicelj Pavla, 45/635;
Godiceli Rudolf, 30/483;
Goljevšček Milovan, 27/372;
Golob Albina, 29/384;
Golob Davorin, 41/608;
Golob Ivan, 45/635;
Golob Rudolf, 45/635;
Golob Ruža, 45/635;
Golobic Angela, 85/552;
Golobic Peter, 50/699;
Golobic Rudolf, 47/656;
Gorazd Maša, 6/17;
Gombossi Štefan, 50/700;
Gomilar Gizela, 22/215;
Goslar Branko, 50/700;
Gostincar Meta, 10//108;
Gostiša dr. Ivan, 1/8;
Gozdnikar Valerija, 12/120;
Grabner Drago, 45/635;
Gragner Hinko, 19/195;
Gradnik dr. Hinko, 34/536;
Grafenauer Franjo, 21/208;
Grasig Franc, 45/635;
Grasig Marija, 35/552;
Grebming Adolf, 13/128;
Grein Josip, 6/80;
Gril Alojzij, 30/483;
Gril Emil, 35/551;
Gril Franc, 13/128;
Grmovšek dr. Sregko, 50/700;
Grobelnik Terezija, 22/216;
Grobelšek Anton, 6/80;
Grom Josipina, 30/483;
Grosman Ida, 45/635;
Groyer dr. Eleonora, 10/108;
Grum dr. Slavko, 15/144;
Grundner Viljemj 45/635;
Gselman Leopoldina, 22/215;
Gspan Alfonz, 45/636.

H
Habe Vera, 1/8;
•
Hadžioman dr. Ibrahim, 18Д88;
Hafner Ivan, 50/699;
Hajnšek Franc, 45/636;
Han Karolina, 43/620;
Hasler Franc, 10/108;
Hauptman Jožef, 49/692;
Heinrich Rudolf 6/80;
Herbst Pavla, 35/552;
Herman Jožef, 47/656;
Hici Ana, 45/635;
Hlepeč Ivan, 35/552;
Hodelj Antonija, 28/380;
Hofbauer Justina, 19/196;
Horvat Hinko, 17/184;
Horvat ing. Juraj, 22/215;
Horvatig dr. Štefan, 23/220;
Hönigman dr. Alfonz, 19/195, 15/144;
Hren Jožef, 17/184;
.
Hrešgak Viljem, 22/216;
Hribar dr. Leon. 19/195;
Hribernik Franc, 29/384;
Hribernik Karel, 22/215;
Hrovat Mihael, 6/80;
Hrovatin Henrik, 17/184;
fHubad dr. Josip, 41/608;
Huber Henrik, 32/214;
Hudales Anka, 49/692;
Hudnik Adolf, 17/184;
Humar Miroslav, 22/214;
Humek Dragotin, 29/384;
•Hutman Frida. 10/108;
Hvatal Frida, 22/215.

Ilaš Hinko, 22/216;
Intihar Alojzij, 35/551;
Istinig Albina, 45/635;
Ivangig Ciril, 16/176;
Ivanuša Franc, 12/120;
Ivanuša Matija, 27/372;
Izlakar Marija, 27/371.

Jagodig Anton, 35/552;
Jaklig Alojzij, 27/372;
Jakopin Franc, 49/692;
Jaksenek Drago, 6/79;
Janež Anton, 10/107;
Janežig Ema, 45/636;
Janežig Franc, 22/215;
Janežig Rando, 30/483;
Janežig Terezija, 30/483;
Jankovig Fedor, 5/43;
Janša Hinko, 22/214;
Janša Josip, 34/536;
Jarinovig Fran,-50/699;
Jeglig Alojzija, 46/640;
Jeglig Marija, 30/483;
Jelengig Leopold, 18/188;
Jelenec Frangišek, 27/372;
Jelenec Ivana, 19/196;
Jelovšek Ida, 49/692;
Jenko Terezija, 10/108;
Jenko Vincenc, 45/635;
Jeram Franc, 34/535;.
Jerange Slavko, 2/16;
Jeras Josip, 13/128;
Jereb Antonija, 30/483;
Jereb Jožef, 10/107;
Jeršek Avgust, 19/196;
Jevnikar Lovro, 45/636;
Jezo*všek Marija, 45/635;
Jež Ivan, 30/484;
Jovan Maks, 45/636;
Judnig Mara, 46/640;
Jugovig Marija, 45/635;
Juhart Franc, 50/700;
Jurgig A gin, 30/483;
Jureš Ana, 30/483;
Jurjavgig Alojzij, 49/692;
Jurkovig Fabijan, 23/220;
Jurman Marija, 30/483;
Justin Matilda, 30/483.

K
Kalan Ivan, 28/380;
Kalan dr. Janko, 27/372, 31/492;
Kalokir Anton, 9/100;
Kandus Pavel, 22/216;
Kanoni Karel, 6/80;
Kanzler Alojzij, 6/80;
Kapun Matija, 10/108;
Kapralov dr. Sergej, 45/634;
Karun Anton, 7/84;
Karnovšek Angela, 49/692;
Kavčig Martin, 51/708;
Kardinar Josip, 28/380;
Kasal dr. Miroslav. 23/220;'
Kastelic Ema, 45/635;.
Kavec dr. Ivan, 16/176;
Kavšek Franc, 6/80:
Kebe Jože. 30/484;
Kegl Antonija, 35/551;
Kegl Vekoslav, 35/551;
Keibig Ггапс, 34/536;
Kern dr Ferdo, 8/92;
Kerne Marija, 49/692;
Kiferle Amalija, 51/708:
Kikelj-čuk Alojzija. 10/107; .
Kladnek Viktor,'10/107;

Klavžar Zora, 29/384;
Klemeričič Josip, 43/620;
Klemenčič Vlado, 45/635;
Kline Ludvik, 13/128;
Kime Vladislav, 23/220;
Klobčič Ljudevit, 41/604;
Knez ing. Vladimir, 6/80;
Knez Olga, 45/636;
Kneželj Vida, 35/552;
Knol Rudolf, 45/636;
Kobal Amalija, 43/620;
Kobal Franc, 35/552;
Kobe dr. Ernest, 50/700;
Kobenter Anton, 45/635;
Kobilica Ivan, 47/656;
Kobler Mira, 1/8;
Kočar Jožef. 47/656;
Kofou Ignacij, 17/184;
Kogej Josip, 35/551;
Kogovšek Franc, 51/708;
Kokalj Lavrencija, 19/196;
Kokolj Elizabeta, 19/196;
Kokolj Janko, 45/635;
Kokošar Ciril, 22/216;
Rokovnik Hinko, 47/656;
Kolar Marija, 27/372;
Kolarič Antonija, 35/552;
Koletič Josip, 21/208;
Kolšek Vinko, 47/656;
Komac Karel, 6/80;
Komac Radoslav, 45/635; ...
Komar Ljudevit, 45/635; '
Komar Stana, 45/636;
Kopa« Leopold, 19/195;
Koprivec Roža, 10/108;
Korbar Fran, 50/699;
Korber Franc, 1/8;
Korče Antonija, 9/100;
Koren Ivan, 19/196;
Korenini Erna, 49/692;
KoroSa Andrej, 41/607;
Korošec Anton, 10/108;
Korošec Josip. 29/384;
Koršič Mirko, 34/536; '
Korže Janko, 29/384;
Kos Marija, 22/216;
Kos Matija, 34/535;
Kos Nežika, 41/608;
Kosi Anton, 50/699:
Kosmač Mihaela.' 30/483;
Kosmos Ivan, 51/708;
Kostič Nikola. 50/699;
Košak Drago. 29/384;
Košar Franc. 16/176;
Košar Ludvik. 16/176;
Košiša Katarina. 24/224;
Košmelj Anton. 19/196;
Kovač Bernard, 35/551;Kovač Viktor. 17/184:
Kovači« Edvard, 35/552:
Kovačič dr. Franc, 22/215;
Kovačič dr. Josip, 41/608;
Kovačič dr. Maks. 34/536;
Kovačič Marija, 35/552;
Kovačič Rudolf, 7/84;
Kovic Ivan, 35/552:
Kotbauer Ivan. 22/214;
Kotnik Rajko. 35/552;
Kotnik Pavla. 19/196;
Kozak Ljudmila. 35/552;
Kozar Franc. 35/552:
Kozoderc Davorina. 10/108;
Krajnčič Martin. 2/16;
Krajter Rudolf. 6/79:
Krakar Angela. 29/384;
Kralj Viktor. 27/372;
Kraljic Tomo. 12/120;
Kramar Alojzija. 45/636;
Kramar Ana. 49'692:
Kramar Fran. 45/636:
Kramar Justina. 45/635:
Kramar Otea 45/635 •
Kramarič dr. Alojzij, 34/535;
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Kramberger Miha, 10/107;
Kramer Anton, 45/636;
Kramer Valerija, 22/215;
Kramolc Marija, 35/552;
Kranjc Alojzij, 27/372;
Kranjc dr. Milko, 35/552;
Krapš Ivana, 46/640;
Krašovec Ivan, 22/216;
Kravarič Janko, 50/699;
Kravina dr. Luka, 34/536;
Kregar Rade, 23/220;
Krejči dr. Viljem, 35/552;
Krenižar Ivanka-Andreja, 10/108;
Kresnik Anton, 45/636;
Kristan Jožef, 35/552;
Kristan Mihael, 51/708;
Kristan Srečko, 45/635;
Kristan Zmagoslav, 35/552;
Križ Anton, 9/100, 45/635;
Kropivnik Stanko, 19/196;
Kroll Josipina, 41/608;
Kržišnik Alojzija, 46/640;
Kržišnik Cecilija, 45/635;
Kržišnik Ivan, 45/636;
Kuhar dr. Aleksander, 5/43;
Kuharic Lovro, 40/604;
Kulčar Janez, 45/636;
Kulčar Vera, 45/635;
Kunaver Marija, 45/636; .
Kunej Anton, 13/128;
Kuralt Dragica, 10/108;
Kuštrin Ivan, 6/80;
' '""
Kvač Marija, 35/552.

Ladstät'tcr Karl, 49/692;/
Lahajnar Nikolaj, 45/635;
Lajovic Albin, 30/484;
Lajovic Anton, 34/536;
Lakovič Franc, 51/788;
Lampič Leonid, 50/700; '
Lampič Leonija, 29/384;
Langcrholz Božidar, 35/552;
Lapajne Iva, 1/8;
Lapajne Karel, 43/620;
Lapajne Marija, 43/620;
Lavrenčič Gabrijel. 28/380;
Lavrič dr. .Božidar. 5/43;
Lavrič Ciril, 45/635:
Lavrič Marija, 46/640; .
Lavrič Stanko, 19/195;
Lečnik Miloš, 17/184;
Leder Jakob, 6/80:
Legat Leopold, 47/656,
Lehpamèr-Remic Iva, 10/107;
Leitgeb dr. Avgust, 50/700;
Leksander Jožef, 47/656; '
Lenarčič Ana, 46/640;
Lenard dr. Adolf, 50/700;
Lengar Franc, 22/215;
Lesjak Juro, 50/700;
Leskovec Ivan, 45/636; .
Lešnik dr. Alojz, 50/700;
Lešnik Amalija, 35/552;
Lešnik Elza, 45/636;
Letnik Josip. 6/79:
Levar Ivan. 16/176;
Levičnik Albert, 34/536;
Levičnik Valentin. 35/551;
Ličar Karel. 3/27;
Likar Miha, .50/699;
Likonik Jožef. 6/80;
Lindtner ing. Mirko, 12/120; '
Lipič Lovro, 17/184;
Lipužič Alojzij, 35/551;
Ljubic Alojzij, >40/604;
Ljubic Jožef, 6/80;
Ljubic Malko. 35/552;
Logar Franc. 10/108;
Logar Ivan. 6/80:
Lokar Anton, 19/195; •

Lončarie Marija, 29/384;
Loser Ivan, 17/184;
Lovšin Ivan, 45/636;
Ložar Marija, 50/699;
Lubej Franjo, 35/552;
Lukežič Rudolf, 26/360;
Luknar Marija, 43/620;
Lunaček Slava, 35/552;
Luštek Josip, 38/592.

M
Mačkovšek Franja, 46/640;
Madon Ivan, 34/535;
Madon Olga, 45/635;
Magajna Adolf, 45/636;
Mahkota Stanislav, 43/620;
Mahkovec Franc, 18/188;
Majcen Marija, 47/656;
Majcen Mihael, 1/8;
Majcen Roža, 30/483;
Majer Anton, 28/38;
Majhen Josip, 27/372;
May Gerhard, 6/80;
Makar Alagar, 46/640;
Malasek Franc, 45/634;
MalenŠek Marija. 30/483;
Mali Štefan. 6/80;
Malinger Jakob, 16/176;
Marinčič dr. Ivan, 27/372;
Marinič Mirko. 17/184;
Marinko Amalija, 45/636/,
Marion Dominik, 6/80;
Marjanovič Humbert. 18/188;
Markelj Franc, 7/84;
Markiseti Marija, 19/196-,'
Marolt Janez, 19/196;
Martič Julko, 35/551;
Martinec dr. Ivan. 45/834;
Marušič Gabrijel, 9/100; '•
Mastnak Martin. 23/220;
Mašera Franc, 30/483;
Maurin Marija, 46/640;
Mavric Alojzij, 27/371;
Mavric Martin, 5/43;
Medic Alojzija, 19/196;
Medvešček Joža, 7/84;
Medvešček Marjan, 47/656;
Mchtig Karel, 10/108:
Mejak Rozalija, 46/640;
Melik dr. Anton, 12/121;
Menard Ana, 45/635;
-iMerala Ferdinand. 50/700;-'
Mere Anton, 45/636;
•• Merčun Makso, 16/176;
Merlak Marija, 45/635;
Meršol Ferdinand, 17/184; '
Meršol dr. Valentin, 22/216; ,
Mer var Franc, 35/552;
Mervar Marija, 45/635;
Mesec Josip, 45/636; ' .:••;•
Mežek Josip, 35/552;
Metlika Anton, 35/552;
Metlika Ivo, 41/604;
Mežan Ivan, 30/483, 35/551;
Mihalič dr. Boris. 50/700;
Mihelčič Stanislava, 30/483;
Mihelič Oabrijela, 19/196;
Miklavčič Antonija, 45/635;
Mikluš Ivan, 50/700;
Mikuž ing. Fran, 3/27;
Mikuž Matej, 22/215;
Milač Simon, 13/128;,
Miler Franc, 12/120;
Miljavec Anton, 11/112; Y
Minati Vilko, 17/184;
Mislej Josip, 35/552; .'
Mlačnik Ignacij, 29/384;
Mlakar Julija. 457635;
Mlakar Viktor. 16/176;
.-.
Močan Fran. 38/592:
Močivnik Srečko, 45/636; •
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Modic Luđovik, 35/531;
Modrijan Boris, 12/120;
Modrijan Zofija, 2/16;
Mohorko Ana Terezija, 10/108;
Mokar Milan, 17/184;
Monda Josip, 9/100;
»
Motoh Ivan, 10/107;
Možajskij ing. Sergej, 19/Ì95;
Možina Ivan, 51/708;
Mrak Marija, 2/16;
Müller Janko, 50/700;
Munda Pavla, 23/220;
Munih Katarina, 39/59G;
Muren Henrik, 10/108;Mursa ing. Josip, 30/483;
Muršec Ivan, 45/636;
Musička Marija, 45/635. .

N
Nabergoj Uršula, 19/195; '
Nadrag Ferdo, 9/100;
Nagelschmied Herbst Josipina, 35/551:
Naglic Bernard, 27/372;
Naglic Jožef, 6/80;
Nahtigal dr. Rajko, 22/215;
Najžar Matilda, 16/176;
Namorš Leopold, 12/120; .
Namorš Marija,-.23/200; •
Nanut Fran, 38/592 ;\
Napotnik Ivan, 10/196; ...... .
iNassimbeni ing. Ubald, 18/188;
Nelat Robert, 50/699;
Nemanič Ernest, 18/188;
Neubauer Ana, 23/220;
Neubauer dr. Robert, 10/108;
Novak Ivan, 22/215;
Novak Karel, 50/700;
Novak Marija, 43/620;
Novak Pavla, 30/483;
Novšak Ivan, 27/372.

o
Oberlindner Roman, 45/636;
Oblak Avguštin, 47/656;
Ogner Franc, 6/80;
Ogris dr. Albin, 23/220;
Okoren Josip, 6/80;
Omahen Ivan, 27/372;
Omahen Josipina, 45/635;'
Osana Josip, 35/552;
Osana ing. Marij. 23/220;
'
• Osmec Janko. 43/620;
Osterc Anton, 24/224;
Osterc Peter, 8/92;
Oštir dr. Karel, 12/120;
OzvatiČ Ignacij, 16/176.

Pahermk Franjo, 32/496;
Pajdaš Jakob, 17/184; :
Pajtel Romana, 12/120;
laternoster Milan, 45/636;
Paučnik Milan, 27/372;
Pavčič Marija, 19/195, 35/552;
Pavlin Antonija, 45/685;
Pavlin Josip, 22/216, 49/692;
Pavlin dr. Joža, 7/84, 11/112;
Pavlin Marija, 35/552;
PavSer Alojzij, 22/215; '
Pečar Anton, 10/108; '•'•
Pečar Hedvika, 30/484;
Peček Bojan, 16/176. 7/84; '
Peček Danilo, 45/636;
£ečmk Ivan. 45/635;
Ребшк
Olga, 45/636; '
î w ? n i A10Jzija. 30/484;
renio dr. Franc, 41/608;

Pere ing. Aleksander, 30/484;
Perhavc Vladimira, 45/635;
Perhavec Franc, 45/636;
Perhavec dr. Rudolf, 13/128;
Peric Marija, 1/8;
Perjevec Andrej, 45/635;
Perko Marija, 35/552;
Pernat dr. Arnold, 17/184;
Perne Alojzij, 50/700;
Pestevšek Karel, 17/184;
Pestotnik Anton, 17/184;
Petelin Marija, 45/636;
Peterlin Alojzij, 1/8;
Peterlin Angela, 30/483;
' Peternel Andrej, 50/699;
Peternel Pavla, 45/636;
Petri č Maks, 10/108;
Petrič Martin, 1/8;
Petrovčič Anton, 30/484;
Petrovčič Marija, 19/195;
Petretič Fran, 27/372:
a
Peuh Jakobina, 19/196;
' T'
Pezdir Gregor, 27/372;
Pfeifer Josip, 19/196;
•Pfeifer Marija, 1/8;
Pfeifer Metod, 12/120;
Piano Mara, 45/635;
Pihler dr. Fran, 35/551;
Pihler Jakob, 4/36;
Pilat Jurij, 22/215;
Pintarič Fran ja, 22/215; '
Pintarič Martin, 35/551;
.Pire dr. Ivo, 17/184;
. Pirker Viktorija, 35/551;
Pirkmajer Miroslav, 45/636;
Pirkovič Ludvik. 35/551; Pirnat Vinko, 13/128;
Pive Maks, 45/635;
Planinšek Karel, 24/224;
Plankar Peter, 7/84;
Plehan Frančiška, 45/635; :
Pleiweis Karel, 10/108:
•Pleničar Ferdinand, 10/108;
!
Pleskovič Stanko, 10/108;
''
Počkaj Franc, 34/535;
''
;Počkaj Matija, 22/216; '
Počkaj Miroslav, 35/552; :
;•".
'Podbršček Alojzija. 45/636;
Podgornik Olga, 22/216;
' "
Podkoritnik dr. Franc, 45/634; :
Podobnik dr. Aleksander, 18/188; •
. Podreka Ivanka, 30/483;
Pogačnik Janko. 45/635;
Pograjc Ivanka, 1/8:
Pogrujc Josip, 45/636;
Pohar Ivanka, 6/80;
Pohar Erno, 45/635;
Pojbič Julij, 46/640;
Poie Ljudevit, 45/635;
Polh Jakob. 11/112:
Poniž ing. Evgen. 31/492;
Porekar Vlado, 45/635;
Porenta Antonija, 45/635;'
Poropat Marica, 35/552: '
Pot Karol. 8/92;
Potočnik dr. Matej, 21/208;
Potočnik Milan, 45/634;
Potokar Ivanka. 35/552;
Povh Stanko, 19/196;
Povh Vaclav, 50/699;
Poznik dr. Aleksander, 50/700;
Požar Ladislav, 30/483;
Poženel Valentin. 10/107;
Praprotnik Avgust, 13/128;
Praznik Stefan. 19/195:
Prebil Andrej, 32/496: 21/208;
Predan Frančiška, 45/635;
Predan Rudolf, 45/635;
Predikaka Ivan, 18/188;
Prelc Anton, 6/80:
4
Prelog Janko. 45/635:
/
Preskar Makwmiljan. 17/184;
Preskar Marija, 45/636;

Prestor Julija, 30/483;
Pretnar Franc, 22/215;
Prezelj Franc, 16/176;
Prijatelj Josip, 50/700;
Prijatelj Karel, 34/536;
Prime Albert, 16/176;
Primée Rudolf, 16/176;
Primo Avguština-Frančiška, 10/108;
Primožič Dragica, 1/8;
Prinčič Rajmund, 47/656;
Pristovšek Josip, 47/656;
Pristovšek Stanko, 49/692;
Prosen Mihael, 6/80;
Prosenc Cecilija, 35/552;
Prosenc Radovan, 35/552;
Prudič Anton, 18/188;
Pšeničnik Anton, 28/380;
Pučelj Ivan, 30/484; '
Pugelj Ivan, 45/636;
Puhar Ana, 47/656;
Pukmajster Gabrijela, 46/640;
Pupis Viljem, 9/100, 27/372;
Pušnar Rafael, 19/195.

R
Rabič Alojzij, 45/635;
Rabič Marija,. 22/215;
,Rabič Mihael, 6/80;
Race Josip, 6/79;
Radej Anton, 50/700;
'Radšel dr. Franjo, 10/108;
Rajh Milani, 22/216;
Rajman Josip, 45/636;
Rajner Josip, 50/700;
Rajšp dr. Ivan, 15/144;
Rak dr. Janko, 34/536; ,
rRakovec Ciril, 45/636;
Rakovec Ivan, 22/215;
Ramor Franc, 18/188;,
Rape Andrej, 12/120;
Raspotnik Franjo, 45/63S; ..
Rauter Ma tko, 13/128;
Ravnikar Anton, 17/184;
Ravnikar Franc, 13/128;
Ravnikar Vinko, 45/635;
Razinger Valentin, 45/635;
•Raznožnik Kristina, 49/692;
Rebek dr. Marij, 23/220;
Rebolj Franja, 45/636;
Recel j Alojzij, 17/184;
Rechberger Franc, 9/100;
Regali Vera, 45/635;
Reggi Alojzij, 6/80;
Rejc-Mozeti« Gabrijela, 50/699;.,«
Reljič Peter, 38/592;
Remec Jernej, '38/592;
Repič dr. Franc, 27/371;: .
Repše Alojzij, 38/592; '
Resman Mihaela, 35/552;
Reti Silva, 17/184;
Ribarič Stojanka, 49/692;
Rihar Franja, 45/635;
Ribar Leopold, 26/360;.
Rihtaršič Andrej, 51/708;
Rihter Ivan, 45/635;
Rismal Melhior, 29/384;
Rižnar Alojzij, 28/380;
Robič .Anton, 50/699;
Robič dr. Hugo, 34/536; .
Robič dr. Makso, 18/128; •-.
Robič Marija, 50/699;
Kobnik Ivan, 43/620;
Ročnik Rudolf, 50/700;
Rojina Vladimir', 30/483;
Romih Božidar, 50/700;
Ropaš Ervin. 13/128;
Rosina Ljubomira, 41/608;
Rozman dr. Marijan, 1/8;
Rozman Vincenc. 47/656;
Roš Franjo. 45/635;
Rot Angela, 45/635;
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Rozman Marija, 45/636;
Rožanc Viktor, 11/112;
Rozman Ivana, 45/636;
Rozman Viktor, 49/692;
Rožnik Franc, 30/483;
Rupnik Adela, 19/195;
Rupnik Anton, 6/80;
Rupnik dr. Vlado, 17/184, 50/700;
Rupnik Ivana, 23/220;
Rupret Vinko, 45/635;
Rus dr. Joža, 35/551;
Rustja Jožica, 45/635;
Rutar Anton, 23/220.

Sadar Angela, 45/635;
Sajovic Alojzij, 50/700;
Saksida Ivanka, 45/636;
Samuda Ivan, 8/92;
Sancin Franc, 35/552;
Schwab dr. Anton. 10/108;
Seebacher Otokar, 8/92;
Selan Marija, 19/196;
Seljak Josi pina, 27/371;
Semen Mara, 10/108;
Semen Marija, 30/484;
Senica Ivanka, 35/552 S
Senica Miloš, 17/184, 50/700;
Senekovič Josip, 8/92;
Senkovič dr. Milan, 19/196;
Sentočnik Josip, 12/120;
Serajnik Marija, 29/384;
Sesardič dr. Mirko, 45/634;
Seunik Mirko. 13/128:
Sever Anton. 12/120. 19/196;
Sever Melanija, 30/483;
Sever Vera, 19/196;
Scžun Andrej, 45/636;
Sivec Alojzij, 21/208;
Sirnik Ljudmila, 45/636'
Skalar Jožef, 10/107:
Skok Gabrijela, 45/635;
Slana Fran. 50/699;
Slana Ivan, 1/8;
Slekovec Josip, 51/708;
Slavec Ivan, 30/483:
Slavujevič Djoka, 38/592;
Smasek Franc, 6/80;
Smerdelj Jakob, 45/636;
Smičiklas Peter, 22/215;
Smôdek Oskar, 1/8;
Smola dr. Josip, 15/144, 27/372;
Smole Albina, 30/483;
Smuk Kviterija Marija, 10/108;
Sobočan Jožef. 7/84;
Sorčič Katarina, 30/483;
Sotošek ing. Stanko, 50/695;
Sparhakl Leopold, 27/372;
Spasenovič Tihomir, 47/656;
Spetič Franc, 3/27;
Srebrnič dr. Josip, 1/8;
Srebrnič Karla, 45/636;
Stancer Filomena, 46/640;
Stancer Ludovik, 3/27;
Stare dr. Leon, 10/108;
Stegnar Josip, 15/144;
Steinfelser Franjo, 34/536;
Stele dr. Franc, 35/552;
Stiert dr. Karel, 45/634;
Stiplovšek Franc. 13/128;
Stopar Marija, 35/552;
Stopar Slavko, '35/552;
Stojkovič Hedvika, 45/635;
Stoviček Svatopluk, 45/635;
Strasser Vinko. 34/536;
-Strniša Emil, 47/656;
Strojnik ing. Romeo. 34/536;
Stuhec Jakob. 17/184;
Stumpf Ana, 46/640;
Srupar Ivan. 14/176:
Stupica Marija, 43/620;
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Supančič Martina, 45/635;
Sustič Josip, 39/596;
Sušnik Marija, 45/636;
SušnUc Olga, 45/636;
Svet dr. Jakob, 17/184, 50/700;
Svetec Ivan, 51/708;
Svetel j dr. Blaž, 19/196;
Svetič Leopoldina, 47/656;
Svoljšak Venčeslav, 47/656.

Šafarič AvreHja, 22/215;
Šalamon Franc, 28/380;
Šavelj Anton, 17/183;
Šavnik dr. Leo, 27/372;
Šeber dr. Dušan, 45/635;
Šega Franjo, 45/635;
Šega Smilja-Ljubica, 1/8;
Šegula Fran, 29/384;
Šenk dr. JOSÌB, 50/700;
Šešark Leontina,. 43/620;
Šetar Franc, 7/84;
Šetina Marija, 50/699;
Šijanec Ludovik, 17/Ì84;
Šildenfeld Rudolf, 45/635;
Šinkole Blaž, 6/80;
Šircelj Daniela, 30/483;
Škerl Dušica, 22/216;
Šketelj Karel, 35/552;
Škof ing. Rudolf. 19/196;
škrabar France, 41/608;
Skrbeč Ana, 30/484:
Škvarc Viktor, 10/108:
Šlebinger dr. Janko, 22/215;
Šlibar Jernej, 22/215:
Šnabel Stanko, 16/176;
Sobar dr. Štefan. 51/708;'
Sober Franc, 6/80:
Šoberl Jožef, 23/220:
Šolar Elizabeta, 45/635;
Šolar Franc, 45/635:
Šolar Terezija. 10/108;
Sonc Pavla. 30/483;
Špan Franc, 35/552:
Šprager Amalija. 19/196;
Šprah Josipina, 13/128;
Šprajc Albin. 46/640;
Šraj dr. Amon. 4/36;
Šrof Marija, 45/636:
Štant L'udevit, 9/100:
Štefani ing. Vsevolod, 22/214;
Štemberger Leopold. 23/220;
Štibilj Ivan. 26/360;
štiglic Franjo. 7/84;
Štirn Josip. 2/16;
Stok Pavla, 8/92:
Štolfa Alojzij. 6/80.
Štolfa Zdravko, 13/128:
Štrbenk Ana. 45/635;
Štros Franjo, 35/551:
štrubelj Joža. 45/635;
Štrukelj dr. Janko, 17/184;Štrum Ernestine,'45/635;
Štuki Lev. 50/700:
Štular Alojzij. 16/176:
Štupar Miroslava. 45/636;
Šubic Milan, 16/176;
Šuc Štefan, 13/128:
šulgaj Alojzu, 50/700:
šumer ing. Zivko. 18/188;
Šuštarič Josip, 19/196;
Šuštaršič Josip, 4/36; '
Šušteršič Josip, 15/144;
Švaiger Viktor, 24/224;
Švarc Gvidon. 19/196;
Švarc Ivan, 16/176:
Švegel dr. Ivan, 50/699.

Tabernik Alojzij. 38/592:
Tajnik Josip, 40/604;

Tame Vladimir, 4/36;
Tavčar Feliks, 30/483;
Tavčar Tomo, 30/484;
Tiler dr. Viktor, 17/184;
Tomažič Angela, 45/635;
Tomažič Josipina»34/535;
Tomec Ernest, 21/208, 32/496;
Tomec Ivan, 13/128, 27/372;
Tornine Anton, 27/216;
Tominec Ivan, 23/220;
Tominec Vladimir, 22/216;
Tomšič Teodor, 17/184;
Toni Justina, 45/635;
Trampuš Marija, 45/635;
Tratnik Frančišek, 19/196; ,
Traven Albina, 35/552;
Trdina Jožef, 8/92;
Trobej Cilka, 30/483;
Troje Josip, 50/700;
Trošt Franjo, 45/635;
Turin Maks, 38/592;
Turk Alojzij, 40/604;
Turk dr. Josip, 34/536.

U
Učak Valerijan, 10/108*
Ukmar dr. Drago, 45/685;
Unger Marija, 19/196;
Unverdorben Josip, 45/685; •.
Urbajs Marija, 45/636: .
Urbančič Alojzij, 17/184;
Urek Ivan, 19/Ì95;
Uršič Ivan. 12/120;
Ušnik Ivan, 7/84.

V
Vacak Emerik, 45/636;
Vagner Rudolf. 45/636;
Vajdelič Josip, 22/216;
Vajt Franc, 35/552;
Valant Berta. 1/8:
Vanek ing. Jan, 30/484;
Vatovec Franc, 15/144, 34/035;
Vaunot Lovrenc, 22/215;
Vavken Evgen. 13/128;
Vavpetič Angela, 35/552;
Vavpotič Karel, 17/184;
Veber Anton. 45/636:
Vehovec
Alojzij. 30/484;
Ve ; nar Josip, 50/700;
Velušček Vladimir. 50/700;
Vencajs Slavica, 46/640;
Vendramin Franc. 17/184;
Veranek Cirila, 10/108;
Verbič Anka, 1/8:
Verbič Ivan. 24/224;
Verbič Srečko. 17/184;
Verlič Marija. 27/372:
AVernig Franc. 39/596;
Vesenjak Frančiška. 2/16;
Wester Josip. 35/552;
Vidic Anton. 45/636;
Vidič Albina, 35/552;
Vičar dr. Leopold. 34/536;
Videmšek Jernej. 16/176;
Vidmar Drago, 35/552:
Vidmar Gabrijela, 45/636;
Vidmar dr. Ivan, 17/184;
Vilar Marija, 46/640;
Vitin Ivan, 43/620;
Vittori Karel. 1/8:
Vivod Zofija. 19/196;
Vizjak Oiril. 35/551:
Vižintin Anton, 45/636:
Vodopivec Anton, 16/176;
Voje Stanislav. 47/656;
Volanac Dominik, 6/80;
Volbank Artur. 19/196;
Volič Štefan. 16/176;
Volk Anton, 45/636;

— XXI —
Vonflna dr. Krane, 10/108;
Vončina Marija, 35/552;
Vonöina Milan, 35/552;
Vonič Pavla, 17/184;
Vošnik Franc, 17/184;
Vovk Ana, 9/100;
Vovk Matevž, 23/220;
Vovk Viljem, 18/188;
Vrabič Rudolf, 50/699;
Vrabl Niko, 40/604;
Vrane Ernest, 45/635;
Vrančič Ivan, 34/536;
,
*
Vrbinc Frančišek, 10/107,
.Vrbnjak dr. Vekoslav, 15/144, 34/536,
51/708;
Vrč Ivan, 22/216;
Vrčkovnik Ivana, 45/635;
Vrečar Anton, 38/592;
Vrečko Jakob, 19/196;
Vrhunc Jožef, 47/556;
Vrisk Karel, 45/634;
Vrišer E viali ja, 35/552;
Vrišer Jelena, 35/552;
Vrtačnik Vida, 45/635;
vrtel Vladimir, 17/184;
vuga Ivan, 43/620;
Vuk Jakob, 15/144;

Vukovec Matej, 24/224;
Vunderl Matej, 45/635;
Vušnar Pavla, 10/108.

Zaje Hinko, 34/535;
Zajec Franjo, 15/144;
Zaklanovič Rade, 27/372;
Zakotnik Albin, 47/656;
Zalokar dr. Alojzij, 23/220;
Zalokar Vladimir, 1/8;
Zaplotnik ing. Ivan, 19/196;
Zamik dr. Tomo, 4/36;
Zavašnik Franc, 17/184;
Završan Frančiška, 45/636;
Završnik Rudolf, 35/552;
Zavrtanik Josipina, 12/120;
Zdouc Anton, 6/79;
Zelenko Franc, 50/700;
Zobec Ivo, 21/208;
Zor Marija, 10/108;
Zorko Ana, 45/636;
Zorraan Ivan, 19/195;
Zupan Angela, 30/484;
Zupan Marija, 17/184, 43/620;

Zupane Franc, 24/224;
Zupanec Mihael, 45/636;
Zupančič Fran, 45/635;
Zupančič Joža, 35/552;
Zupančič Ljudmila, 45/636;
Zupančič Radovan, 22/216;
Zupančič Vera, 46/640;
Zupanek Pavla, 45/635;
ZrinSek Viktor, 19/195.

Zabkar Albin, 13/128;
Žagar Bogoslav, 23/220;
Zebre Bogomila, 17/184;
Železnik Bogomir, 16/176;
Železnikar dr. Vinko, 4/36;
Zerjan Anton, 47/656;
Žebret Franc, 15/144;
Zirovnik Janko, 17/184;
Žitnik Marija, 45/635;
Živko Friderik, 15/144;
Žmuc Anton, 8/92;
Žonta Ivan, 45/635;
Zun Milena, 30/483, 35/552;
Zupančič Ana, 29/384.

Poštnina plačana v gotovini.

JUGOSLAVIJA

KRALJEVINA

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

V LJUBLJANI, dne 4. januarja 1933.

Letnik

IV.

VSEBINA
1. Uredba o prometu in kontroli strupov.
6. Razglas banske uprave o občinskih trošarinah do odobritve
2. Uredba o voditvi protestnega registra o protestih varantov.
novih občinskih proračunov.
o- Izprememba v pravilniku o dokladi za terensko delo usluž
7.
Izpremembe
v staležu banovinskih, uslužbencev na področju
bencev min. za finance, oddelka za kataster in drž. posestva.
4. Naredba o izdajanju nravstvenih izpričeval.
Dravske banovine.
&. Izprememba pravilnika o banovinskih davščinah Dravske
8. Razne objave iz >Službe.nih. novin«..
banovine. .

Uredbe osrednje vlade.
i.
Na osnovi § 26. zakona o opojnih drogah z dne 30. no
vembra 1931. in v sporazumu z ministrom za trgovino in
industrijo ter v soglasnosti z ministrskim svetom in v
zvezi s §§ 67., 69. in 70. zakona o notranji upravi pred
pisujem

uredbo
o prometu in kontroli strupov.*
I. Delitev strupô^. /
;

. •

••'

&
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п
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•
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Za strupe se smatrajo vse tiste droge.in vsi tisti
preparati, katerih uporaba utegne izzvati patološke in
funkcionalne izpremembe v .öloveäkem in živalskem orga
nizmu.
.......
-.'••,..
•• ; • •
Strupi in strupene tvarine se razvrščajo v skupine,
označene ž L, Ц., Ц1.
r-..y,
.'
" Člen-;2....
,• .;•
V skupini I. so naštete tistem tvaTÌne, ki izključno
za zdravila ali za znanstvene namene.
L skupina..':;.':'.',
Aoetanilid (Antilebrinüm).s— Acetphenetidin. —
Aoetopyrinum. — Acetyl-p-Amidosalol. — Acidum acetylo-sailicylicum in vsi njegovi preparati, neglede na ime.
pod katerim so V prometu (n. pr. aspirin; àcetysal). —

Acidum ddaaethylbarbWurkum,. njegove soli in preparate,
neglede na ime, pod katerim so v prometu (n. pr. veronal, medinal). — Aciduan dijodosaliçylicum. — Acidum
hypoiphosphorosum in njegove' soli. — Acidum carbplicum
excepte acido carbolico crudo 20 %. — Acidum phosphoricum glaciale. — Acidum salicyiMcum.,— Acidum suecinicum,— Acidum sulfocarbolicum. — Acitrin. — Acoin.
— Aconitinum, njegovi derivati dn soli. — AçtoL — Acykal. i— Adalin. '.— Adrenalin l-d-v>*— Adrenalin in njegove spojine in preparati, neglede na, ime, pod Itaterim
so v prometu.,.-т^. Aether pro narcosi.•-*-,Aethylium
chloratum. — Aethylium b r o m a t u m . — Agaricin. r—
Agurih. — Albrpman.. — AlivaL -, т- A'losam — AJoin.
— Alphol. — Alypin in soli. — Ammonium açéticùm
sohitum. — Ammonium succinicum pyxooleoeum solutum. — Amphotropin. — Amygdalin-.. ^- Anaesthesin in
spojine., — Analgenum. — Antidotum. airsenici — Anisotheobromin. —. Antinervin. — Apoilysin,— Aponal..;—
Aqua earbolata. — Aqua chlori. — Argentum lacticum in
Argentum proteinicum in vse spojine srebra z zaščitenim
imenom, ki se uporabljajo za zdravila. — • Aristolum —r
Arçhovin. — Arzenove spojine, kakor tudi tiste.zzaščitenim imenom, ki se. uporabljajo za zdravila. —- Asaprol.
^— AspiropheUi— ; Astrolin.. — Atropin in soli.. — Benzoidyhydrin.,,— Benzosol. — Berbeiin in soli. — Bizmutove spojine in ,vsi preparati z zaščitenim imenom, ki se
uporabljajo za zdravila.,— Bromopyrin. •*—Bromural.^7Brucinum, — .Çantharides- —•. Cantharidin. —, Chelidopin
in soli. — Chinaphenin. — Ghinin La7 ,nj6go,yeçoli-j;тг
Chinidinum in njegove„,soH.^ì^hineenàl. -тч Ghujophon.
—., Chinopyrin. г^- Ghloralamid (CMoralformamid). —
Chloroiórmium pro narcosi. — Chlorylen pro naroosiv .-Ginchonium in~njegove soli. —T Citrophen.,—> Соаад%-"п
soli. —r Golchicin. — Gominum in. njegove soll -r+'Goh.vallaramin. — Cprnutinum in njegove, soli. —>• Greosotal.

. ,,* >Službene. .novine kraljevine,, Jugoslavije« z dne — Bakrove, spojine in ; vse: njegove. zaščitene .spojine, Ш
?.. novembra'. 1932., št, 2ВД£СУН/б8б!.. — Upoštevan je se uporabljaјо; za zdravila. -r> Curai«.<—. Cykloioirm. —
tudi popravek, .objavljen v >Službenih. novinah« z dne Cymarin. —, Degalol., -n, Desalgin. — Dial. — Dig!
Џ. decembra 1932. št. 293/CX/77Ò. — Zakon o opojnih toxin. ;^- D,imethylamidop^enil-dime;thylpyrasolonum in
arogah gl. iSlužbeni liste š t 602/03 iž 1. 1931. ' /
' • njegove soli in* preparati, neglede пд -ime, pod katerim

1. kos.
so v prometu (n. pr. pyramidon, amidopyrin). Dormiol.
— Duboisin. — Dymol. — Emet in in soli. — Erythtrolum
tetranitricum. — Eucainum. — Eucainum B. in soli. —
Eucupin in soli. — Euphorbium. — Euphorbium. —
Euphtaìmin in soli. — Eupyrin. — Europhen. — Exalginum. — Flores Convallar, majal. — Folia Belladonae.
— Folia Digitalis, Folia Hyosciami, Folia Nerii oleand.
Folia Straminii in Fructus Papaveris in vsi /preparati, ki
se "pripravljajo iz teh drog, kakor tudi tisti sestavni deli,
ki ee uporabljajo za zdravila. — Fungus Secalis in vsi
njegovi preparati kakor Guajacetin. — Guajacol, estri
in etri in vsi analogni kreosctovi preparati, tudi tisti z
zaščitenim imenom, ki se uporabljajo za zdravila. —
GuàjàsanoL— Hedcnal. — Herba Aconiti, Herba adonid.
aestiva!., Herba Adonis vernal., Herba Conii, Herba
Convallar., Herba Graticlae, Herba Lobeliae, Herba Pulsatilla© in Herba Sabinae in vsi preparati, ki se pripravljajo iz teh drog, kf'cor tudi tisti sestavni deli, ki
ee uporabljajo za zdravi,a. — Ketralin. — HexophanHirudin. — Holocain in soli. — Homctropin in soli. —
Hydrargyrum oleinicum. Hydrargyrum benzoic, oxidat.
sice. — Hydrargyrum salicyl. Hydrargyrum' succinimidatum! — Hydrarg. tannic, oxyd. — Hydrargyrum Thymoloacet in vsi preparati z zaščitenim imenom, ki se upo
rabljajo za zdravila. — Hydrastinin in soli. — Hydrastin
-in soli. — Hyoscin, glej Skopolamin. — Hyoeciamin, nje
govi derivati in soli. — Hypnal. — Hypnon. — Isopral
(Trichlcrisopropylalcohol) ali samo tisti z zaščitenim ime
nom. — Ingluvinum. — Jod in njegove soli, ki se upo
rabljajo za zdravila. — Jcdival. — Jodolum. — Jothion.
— Lactophenin. — Loretin. — Luminal. — Luminal
natrium. — Maretin. — Melubrin. — Methylium aminooxybenz. glej Orthoform. — Methylsulfonal. — Moronol. — Natr. santonirMCum. — Netaltein. — Neuronal.
— Nirvanol. — Novalgin. — Novatropin. — Novocain in
soli. — Oleum chenopodii. — Oleum crotonis. — Oleum
sabihae. — Oleum Tanaceti. -^ Optochin in soli. — Orexih; ''— Orthoform neu. — Orthoformium hydrochlor. —
Peletierin in soli. — Phenocoll in soli. — Phenyldimethylpyrazolon in ' njegove soli in preparati, neglede na
iitie, pod katerim so v prometu (na pr. antipyrm). —
Physostigmin in soli. — Pilocarpin in soli. — Pneumin.
— Podophylotoxin. — Propaesin. — Proponal. — Quebrachin. — Radix Aconiti, Radix Belladonae, Radix
Filici* maris, Radix Gelsemi, Radix Hydrastidis, Radix
Ipecacuanhae, Radix Jalape, Radix Turpethi, Radix Ve
ratri albi, Radix Veratri nigri. Radix Veratri viridis in
vsi sestavni deli, ki se uporabljajo za zdravila. — Resina
Jalàpae. ^- Resina Podophylli. — Rhizoma Scopotiae carniolic. — Rivanol. — Salophen. — Santonin. — Scammonium. — Semen Colchici, Semen Hyosciami, Semen Physòstigmatis, Semen Sabadillae, Semen Stramonii, Semen
Strophanti in vsf preparati, ki se pripravljajo iz teh
drog, kakor tudi tisti sestavni deli, ki se uporabljajo za
zdravila. — Serumi, čepu a in organoterapevteki prepa
rati. — Skopolamîn in soli! —Solomin in soli. — Solutio
ârseliicalis' Fowteri. — ' Scmnal. — Soeojodol pur. (acid.)
in spojine. — Spartein in soli. — Stovain. — Strophantin.
— Sutfonal. — Theacylon. — Thein (cofîein). — Theobromin! in' sóli: — Theocin in soli. — Theophyllin in soli.
— Tolyantipyrin in soli. — Traumatol. — Trichlorphenol.
toda samo spojine z zaščitenim imenom. — Trigemin. —
Trionäl. — Triphenin. — Tutocain in soli. — Utrogen.
— Veramon. — Veratrin in soli. —* Voluntal. — Vucin
in soli. — Yatren. — Yenimbirr in soli. Vsa napravljena
zdravila in zdravilne specialilete, ki imajo v sebi v ka

kršnikoli količini droge in preparate, navedene v tem
členu.
Člen 3.
V skupini II. so našteti vsi tisti strupi, ki služijo
tudi za obrtne, tehniške in kmetijske namene ali do
mače gospodarstvo, toda zahtevajo zbeg nevarnosti pil
uporabljanju v trgovini in pri pripravljanju, posebno
opreznost... .,. .
II. skupina.
: Agaricum album ali Fungus Laricis. — Alum. acet.
solut. (techn.). Anion, acet. solut. (techn.). — Amylnitrit.
— Antimon in njegove klorove in kisikove spojine. —
Aqua chlori (techn.). -- Cianovodikova kislina in fesgenski plin. — Cianovodikova kislina in vsi enostavni in
v' vodi raztopni cianidi. — Buthylchloralum hydrat. —
Fructus coculi. 01. sinapis aethereVm. — Phosphor, ru
meni in sredstva za pokončevanje škodljivcev, ki imajo
fosfor v sebi. — Oksidi in soli živega srebra obenem s
spojinami klora, brama in joda. Radix Bryoniae. —
Strichnin in njegove spojine in preparati.
Člen 4.
V skupini HI. so naštete tiste tvarine, ki imajo stru
pe v sebi, in utegnejo biti nevarne, če se uporabljajo na
neprimeren -način ali- so nevarne za zdravje, če se užigajo, toda so potrebne v industrijske, kmetijske in hišne
namene
III. skupina.
Aethil aether. — Amoniak. arzen. — spojine. —
Barijeve spojine. — Bakrove spojine (techn.). — Svin
čeve soli, ki se tope v vodi, n. pr. Plumbum acetic. —
Plumbum nitricum. — Brom, .-p- Acid, chromicum, teko
čina za baterije. — Dinilrobenzol. — Fluoridi (ki se to
pe). — Silicijeva fluorovodikova kislina in njene soll.
— Soli zlata in cinka. — Gummigutti. — Kadmijeve soli,
ki se tope.' — Kal. chromicum (rumeni in rdeči). — Kal.
causticum. — Natr. caustic. —-,.Tolščna soda. — Nicotin
in spojine. — Milni kamen v trdem ali tekočem stanju.
Kreolin. — Kaçbpl,; — Lysol. ;—, Sirova in podobna kresolova mila,' če' sé he prodajajo v izvirnih ovojih. —
Meihylalcohol. — Rudninske kisline. — Nitrobenzol. —
Oksalna kislina in njene soli, n. pr. Kal. oxalic, in Kal.
oxalic, neutrum. — Paraldehyd. — Acid, piernic. in spo
jine. — Acid, pyrogallic. — Bulbus Scillae in njegovi
preparati (strupi-za' miši in podgane). — Carboneum
8ulfuratum. — Srebrove soli, izvzemši tiste, ki so nave
dene v skupini; I.. Thallium, njegove spojine in prepa
rati. — Uranove soli (raztopine) in uranove barve. —
Cinkove soli (raztopne);—Cinober.
'••

II. Prometne omejitve in opreznost pri
:
oddajanju.
i.

razdelek.

Strupi, ki služijo izključno za zdravila ali za znanstvene
piamene.
":

'

Člen 5.

V skupini. I. navedene i strupe smejo uvažati, imeti,
oddajati,• odnosno prodajati: javne lekarne, bolnične le
karne, lekarne uftida za zavarovanje delavcev, priročne
lekarne ' zdravstvenih zadrug, obrti, ki se bavi jo s proizvajanjeni strupov^ 'zdravil, tvarin in preparatov za stru
pe, kakor tudi tisti obrti,, ki ee bavijo s. ' prodajanjem

1. kos.
teh predmetov na debelo (drogerije na- debelo) in ki
vobče nimajo oddelka za prodajo na.drobno.
Neposredno smejo oddajati potrošnikom te strupe
javne lekarne, in to po predpisih veljavne farmakopeje
in takse.
Bolnične lekarne, lekarne urada za zavarovanje de
lavcev in priročne lekarne. zdravstvenih zadrug oddajajo
strupe, navedene v skupini L, po odredbah zakona o le
karnah in nadzorstvu nad prometom z: zdravili z dne 7.
aprila 1930.
•• •
Obrti, ki se bavijo s proizvajanjem strupov, zdravil,
tvarin in preparatov za zdravila, kakor tudi tiste trgo
vine, ki se bavijo s prodajanjem strupov, zdravil,, tvarin
in preparatov za zdravila .na debelo (drogerije na debe
lo), so upravičene oddajati in prodajati strupe« iz svojih
obratov samo javnim in; bolničnim lekarnam, lekarnam
urada za zavarovanje delavcev in priročnim lekarnam
zdravstvenih zadrug, kakor tudi univerzitetnim, javnim
znanstvenim zavodom, vsem državnim. in javnim i .kemij
skim laboratorijem za znanstveno raziskavanje in. anali
tična dela.
. . . . . .
Obrti, ki se bavijo s proizvajanjem strupov^ zdravil,
tvarin in preparatov za zdravilg (kemijsko-industrijske
in kemijsko-farmacevtske tvornice in laboratoriji), smejo
uvažati naravnost od proizvajalca, аИ,kupovali od obrtov
z zdravili na, debelo иузје. strupe^,navedene 'v Is^upini I.,
ki so jim potrebni kot sirdvine' za^ iždeiov.'anje,:lastnin
proizvodov aH za analitična dela.'. ',. . ' . . " " ' .','... '
Bolnične lekarne, smejo oddajati v skupini Г. nave
dene strupe, toda samo osebam, ki so v bolnici zaradi
zdravljenja in okrevanja.
Lekarne urada za zavarovanje delavcev in priročne
lekarne zdravstvenih zadrug smejo imeti strupe, nave
dene v skupini I., toda jih smejo oddajati samo članom
zadrug, odnosno osebam, zavarovanim po zakonu o za-:
varovanju delavcev.
Zdravniki in veterinarji, ki imajo, pravico,: imeti pri
ročne lekarne, smejo imeti v skupini I. navedene stru
pe, toda jih morajo nabavljati iz najbližje javne lekarne.
Člen 6.
Agenturski obrti, ki so dobili od pristojnega občega
upravnega oblastva prve stopnje dovolitev, da posredu
jejo s strupi in strupenimi tvârinami, smejo ; sprejemati
naročila od upravičenih oseb in ustanov samo za tiste
strupe, za katere imajo zastopsirvo; ne smejo jih pa imeti
v zalogi niti oddajati v obliki/vzorcev. . ,v;
;
'..•'.'
tìen"7'.';"'".
,.' : ; ; '.'.
Vsem drugim obrtom,,pa tudi drogerijam4 ki.se koristijo s prehodno odredbo,§ 32;, zakona o lekarnah in o
nadzorstvu nad prometom z ; zdravilih je, prepovedano, v
kakršnikoli obliki imeti, oddajati in .prodajati v .skupini
I. navedene strupe. ,
2. r a ž d e l e k .

.

,

Strupi, ki služijo tudi za obrtne, tehniške in kmetijske
namene ali domače gospodarstvo.

Členki '
V skupini H. navedene struge smejo imeti vse usta
nove, navedene v členu'5 te ; uredbe, kakor tudi obrti,
ki imajo dovolitev, imeti, strupe, po, § 60..:točk.i 6., v zve
zi s § 66., odstavkom'\% zakona,p obrtih,,in dxogerije}

ki se koristijo s predhodno odredbo § 32. zakona o lekar
nah in o nadzorstvu nad prometom z zdravili.
Lekarnam je dovoljeno prodajati te strupe zaradi
zdravljenja samo na izvirni recept zdravnika ali veteri
narja, ki ima pravico prakse, dočim je za zastrupljanje
škodljivcev treba odobritve pristojnega občega uprav
nega oblastva.
Obrti, ki se bavijo s proizvajanjem ali prodajanjem
na debelo strupov,"' zdravil, tvarin in preparatov za zdra
vila (kemijsko-farmacevtske tvornice ali '' drogerije " n a
debelo), so upravičene oddajati te strupe samo upravi
čenim osebam, ki imajo.pravico, imeti te strupe,,ne mo: rejo jih pa v nikakršni obliki oddajati neposredno po' trošnikom.
Drogerije, ki se koristijo s prehodno odredbo § 32.
: zakona o lekarnah-in nadzorstvu nad prometom z zdra; vili, in upravičeni obrti smejo oddajati in prodajati te
'strupe zasebnikom,samo proti dovolitvi.pristojnega ob
čega upravnega oblastva prve stopnje., (Obrazec št. 1.)
Člen 9.
' '
' !
Univerze; javni znanstveni zavodi, javni državni ker,
mijski laboratoriji, obrti, ki se bavijo s proizvajanjem,
strupov, zdravil, tvarin in, preparatov za zdravila (kemij
ske in kemijsko-farmacevtske tvornice in laboratoriji),
industrijska in obrtna podjetja, katerim so strupi, na
vedeni v skupini II., potrebni za znanstvene in ânalific-'
ne namene ali za izdelovanje in predelovanje lastnih
proizvodov, smejo uvažati, odnosno kupovati tudi nepo
sredno od proizvajalcev ali od upravičenih ustanov.
Industrijska in obrtna podjetja morajo imeti speci
alno dovolitev, ki jo izdaja za dve leti pristojno obče.
upravno oblastvo prve stopnje. (Obrazec št. 1.)
Člen 10.
Obrti, ki se žele baviti s prodajanjem strupov, na
vedenih v skupini II., morajo imeti dovolitev, po § 60.,
točki 6., zakona o obrtih, ki jim jo izdaja pristojno obče
upravno oblastvo po § 102., točkah 3. in 4., zakona o
obrtih. Ta dovolitev obseza tudi, prodajanje strupov iz
skupine III.
Dovolitev se sme izdati zanesljivim osebam, ki do
kažejo, da izpolnjujejo pogoje iz § 66., odstavka (*), od
nosno odstavka ( 3 ), zakona o obrtih. (Obrazec št. 2.)
Prošnje za dovolitev se vlagajo preko občega uprav
nega oblastva prve stopnje. . .
^.«,,..-.
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3. r a z d e l e k .
Tvarin e, ki imajo strupe y mnogostranski uporabi v sébi
Člen

11.

••"•

'•

'•'••

V skupini III. navedene strupe smejo imeti vse
ustanove in obrti,, našteti v členih 5. in 8. te uredbe.
Strupe iz skupine III., navedene v členih'4. in 19. te
uredbe, smejo prodajati tudi trgovci, ki dobe dovolitèv za
postransko prodajo strupov po točki 6. § 60. v. zveži s
§ 66, odstavkom ( 3 ), zakona o obrtih.
Lekarne smejo imeti te preparate samo po predpi
sih farmakopeje i n jih smejo oddajati izključno le za
zdravljenje in razkuževanje.
Obrti z zdravili na debelo smejo oddajati te tvarine
samo upravičenim ustanovam in Upravičenim obrtom. ^
Obrti, upravičeni po členu 10., pa tudi drogerije, ki,
se koristijo s prehodno odredbo § 32. zakona o lekarnah

1. kos.
in nadzorstvu nad prometom z zdravili, smejo oddajati
te preparate na debelo in na drobno za industrijske,
kmetijske, obrtne in hišne uporabe, kakor tudi za raz
kuževanje.
.
Industrijska, obrtna in upravičena trgovinska pod
jetja smejo strupe, navedene v skupini III., uvažati tudi
neposredno od proizvajalca brez posebne dovolitve. S to
pravico se smejo služiti tudi kmetijska društva, zadruge,
zveze in družbe glede strupov, ki se uporabljajo za ohra
nitev in zdravljenje rastlin in živali.

III. Ravnanje s strupi in strupenimi
tvarinami.
Člen 12.
Osebe, ki nabavljajo strupe, navedene v 9kupini II.,
zastrupljanje škodljivcev ali zverjadi ali za uporabo
zaradi proizvajanja ali v tehniške, kmetijske in hišne na
mene, morajo z izjemo, določeno v členu 9. te uredbe,
predhodno dobiti dovolitev od pristojnega občega uprav
nega oblastva prve stopnje, po kateri se jim sme oddati
v dovolilu naznačena količina. (Obrazec št. 1.)
Če ne pride imetnik dovolila, mora biti označen v
dovolilu njegov namestnik. Otrokom se strupi ne smejo
oddajati.
Zasebniki ne smejo-nabavljenih 'strupov tretjim
osebam odstopiti.
•'.-.•.'

Člen 13.

Vse količine strupov, oddane na osnovi dovolitve
občega upravnega oblastva prve stopnje, morajo vpiso
vati upravičene osebe in ustanove v »knjigo strupov« z
označbo datuma oddaje, kupčevega imena, količine in
vrste strupa in v kateri namen je strup oddan. (Obra
zec št. 4. j
'
Člen 14..
Za dokaz o oddani količini strupa služi dovolilo
občega upravnega oblastva prve stopnje, ki se stranki'po
izročitvi strupa odvzame. Ta dovolila, obenem s knjigo,
mora hraniti prodajalec popolna tri leta od dne vpisa.
Člen 15.
Osetfe in trgovine, ki imajo dovolitev, imeti in pro
dajati strupe, navedene v skupini II., morajo hraniti vse
strupe v ustreznih prostorih in pod ključem v močnih
omarah, opremljenih s pravilno ključavnico, tako da *o.
strupi popolnoma od drugih zdravil in ostalega blaga
ločeni. Na vratih teh omar se mora od zunaj jasno in
čitljivo napisati beseda: »Strupi!« tako, da se ta napis
ne da zlahka izfbrisati.
.
Posode,, v katerih se: strupi hranijo, morajo biti v
dobrem-stanju, zaprte, in opremljene z imenom strupov.
ki so v teh posodah, z običajno mrtvaško gïavo in čitlji
vim napisom >StrupI«.. ,....
Prav tako morajo biti tudi vse tiste priprave, s ka
terimi se .jemljejo strupi iz posod, merijo in tarirajo,
zaprte In se ne smejo uporabljali y nUcakšne druge
namene.
Ključe od omar za spravljanje strupov mora imeti
oseba, upravičena za prodajanje strupov, pri sebi in jih
sme -»amo za čas svoje odsotnosti poveriti svojemu na
y
mestniku.
-•"•

Člen 16.
Trgovci, ki so upravičeni, imeti in prodajati strupe,
navedene v skupini III,, morajo te strupe imeti ločeno
in hraniti pod ključem.
Člen 17.
Strupi se morajo odpremiti pri oddajanju v dvojnih
vrečicah, napravljenih iz močnejšega papirja ali v škatli
cah iz lepenke, odnosno v močni in dobro zaprti posodi,
na kateri mora biti poleg oznake mrtvaške glave in be
sede >Strup!< označeno tudi ime tvrdke, ki je strup od
dala, kakor tudi dan odpreme.
Pri prodaji strupov je prepovedano oddajati strupe
v navadnih posodah, ki sicer utegnejo služiti za jed in
pijačo, ali v takih posodah, na "katerih je od prejšnje
uporabe napis, ki ne predoča strupene tvarine.
Člen 18.
' Upravičeni prodajalci rumenega fosforja morajo hra
niti fosfor v vodi, natočeni v dobro zaprtih posodah. Té
posode morajo biti spravljene v kleti pod ključem in
ločeno od ostalega blaga.

£len 19.
Koncentrirane rudninske kisline, Kal. caustic, Natr.
caustic, milni kamen, Methylalcohol, Carboneum sulfuratum, barijeve spojine, talijeve soli, fluoridi, raztopni v
vodi, uranove soli in svinčeve spojine se smejo oddajati
od upravičene osebe з signaturo rdeče barve, na kateri
• je označiti' ime struga, in postaviti znak »Pazi!« in
»Strup!«, in v večkratnem ovoju.
Člen 20. .
Pri oddajanju poedinih strupov je treba prejemnike
dolbro poučiti in opozoriti na skrbnost,' ki jo strup po sebi
zahteva, zlasti pa jih je treba opozoriti, da morajo po
vsaki uporabi strupa roke v gorki vodi z milom dobro
umiti.
•

IV. Nadzorstvo.
Člen 21.
Nadzorstvo nad prometom s strupi vrši ministrstvo
za socialno politiko in narodno zdravje, odnosno ban po
svojih odrejenih organih.
Člen 22.
Če prodajalec opazi, da mu je iz njegove zaloge stru
pov po tatvini ali poneverbi izginila tudi le najmanjša
količina kakšnega strupa, mora to takoj prijaviti pristoj
nemu občemu upravnemu oblastvu prvê stopnje.
Pristojno obče upravno oblaetvo prve stopnje mora,
ko prejme tako prijavo, takoj s preiskavo ugotoviti, da
se tatvina ali poneverba strupa ni zgodila po lastnikovi
nemarnosti, in si nato prizadevati, da kar najhitreje
najde krivca in prepreči vsako zlorabo z ukradenim
strupom.

V. Kazni.
Člen 23.
Kolikor ni.določeno v kazenskem ali kakšnem dru
gem zakonu/drugačno postopanje, se kaznujejo, zaradi
kaznivih dejanj po tej uredbi:
1. lekarnarji in njih sotrudniki po predpisih § 35.
zakona o lekarnah i h nadzorstvu nad prometom z zdra-

"L kos.'
vili z denarno kaznijo od 10 do 1500 dinarjev, če se pa
denarna kazen v odprtem roku ne plača, z zaporom od
1 do 30 dni;
2. ostali obrti in osebe iz § 403., točke 4., po § 398.
zakona o obrtih s kaznijo od 50 do 6000 dinarjev, ob
zaplembi blaga, ki ga neupravičeno imajo in prodajajo;
3. kazniva dejanja, ki se ne dajo kaznovati po pred
njih odredbah, se kaznujejo po členu 69. zakona o notra
nji upravi s kaznijo od 10 do 1500 dinarjev, ob zaplembi
blaga, ki ga storilec neupravičeno ima in prodaja.
Člen 24. •-

•'

^
Predpisi § 23. zakona o opojnih drogah se uporabijo,
ce se kateri izmed strupov po tej uredbi proglasi za opoj
no drogo po § 2. zakona o opojnih-drogah.

Ministrski svet Je - svoji seji z dne 18. oktobra Ì932.
usvojil in se izjavil soglasnega s to uredbo o prometu in
kontroli strupov S. br. 23.130 z dne 15. decembra *981.
Predsednik ministrskega sveta
dr. Milan Srškie e. r.
(Sledijo podpisi vseh ostalih ministrov.)
Obrazec š t 1
Pečat
pristojnega občega upravnega oblastva
št.
193..

Dovolitev za nabavo strupov iz II. skupine.

Po členu 8. uredbe o prometu in kontroli strupov
Člen 26.
ime
.„_ ]
_ • • Kazni po členu 23. te uredbe izreka obče upravno
zvanje
_
• ' •
^
ODiastvo prve stopnje. Pritožbe zoper rešitev tega oblakraj
„.
„
[ ; „
;
8 va se smejo vložiti v 15 dneh na obče upravno obladobiva s tem dovolitev za nabavo
stvo druge stopnje, ki izda končno odločbo,
naziv strupa
„i_™.!
po členu 23. te. uredbe v ob
x Kazni za lekarnarje
močju uprave mesta Beograda izreka, uprava mesta BeoZ O p e r
r e š i t e v
te
f Ü * Čnt0Žbe
^a oblastva je vložiti v
Velja do
15 dneh na ministrstvo za socialno politiko in narodno
V
;„.„
datum.
zdravje, ki izda končno odločbo.
Podpis občega upravnega oblastva prve stopnje.

Člen 26.
Denarne kazni, izrečene po točki 1. Člena 23. te uredskiad n o T Ä

v^T
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h i
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o t e k a

promeC^drîviïk0na-° ^
k ZnÌ i Z

kakoTS /
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°

™ banki za sanitetni

^
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toČki 2 Č I e n a 23

-

^

-

te uredbe

' *

'

tov VZ
l n a r ' ^ i i e n S p r o d a i o z a P!enJenih p r e d m e
l a d Za
rïïh«h
, J ° V oS kobrtih;
P 0 ^ 0 1 " 0 s t ^kovnih šol po odredbah zakona
v Ì e n a r n Ì . k f n i ' i z r e e e n e Po točki 3. člena 23. te uredbe,
kakor tudi denar, dobljen iz prodaje zaplenjenih pred
rt^ n I ' / " S e S t e k a ] ° V d r ž a v n o b l a g f l J n o po § 70. zakona
o notranji upravi.

VI. Prehodni in končni predpisi.
Člen'27.
_ Obrtom, ki so dobili dovolitev,., imeti in prodajati
strupe, po odredbah, prejšnjih zakonskih predpisov, veijajo te dovolitve tudi nadalje; toda ti obrti morajo spra
viti svoje poslovanje v sklad s predpisi te uredbe.
' " ' ' • • Člen 28.
Alinister za socialno politiko in narodno zdravje sme
Proglasiti,y sporazumu z ministrom -za trgovino in indu
strijo tudi druge predmete za strupe in jih uvrstiti v
skupine, če se. ugotovi, da utegne njih uporaba izzvati
patološke in funkcionalne izpremembe v človeškem in
živalskem organizmu.
Člen 29.
Ta uredba stopi v veljavo in dobi obvezno moč z
dnem razglasitve v >Službenih novinah«.
V Beogradu, dne 18. oktobra 1932.; S. br. 23.130/31.
Minister za socialno politiko
in narodno zdravje
.•
' ' ' Ivan Pucelj s. r.

Obrazec št. 2.

Dovolilo, nabaviti in imeti strupe.
Po členu 10. uredbe ö prometu in kontroli strupov
ime
__..
:._...,.. ;,-.. . ,;„, , • '
zvanje
.._.„„._„. .. . .
•
stanovanje
_.„
,.;„
'
dobiva s tem na osnovi člena 10. uredbe o prometu in
kontroli strupov in tar. post. 92.*-II., točke 7., zakona o
taksah dovolitev, nabaviti in imeti strupe, označene v
skupinah II. in III. uredbe za postransko prodajo.
Taksa za to dovolitev v znesku 100 dinarjev je
plačana, prilepljena na dovolilo ter predpisno uničena.
Kraj in datum
„..
.____.
.
.
Obrazec št. 3.

Dovolilo, nabaviti in imeti strupe. .
Po členu 11. uredbe o prometu in kontroli strupov
im e
.„„._™^„ :—-.1
- ,- .;; ; _
zvanje
.„„._„_
.
.
i.
stanovanje
dobiva s t e m n a osnovi Člena 11. uredlbe o prometu in
kontroli strupov in tar. post. 92ЛИ., točke 7., zakona o
taksah dovolitev, nabaviti in imeti strupe* označene v
skupini III. uredbe za postransko prodajo.
Taksa za to, dovolitev v 'znesku 100 dinarjev je
plačana, prilepljena na dovolilo in predpisno uničena.
Kraj in datum
„~,ш~„*ш~„„„~...^ ~......^;„., w

* V pnpravku je pogrešno navedena tar. post. 32.
itd. — Op. ur.
»
'

1. kos.

3.

Obrazec št. 4.

Izprememba

Obrazec za knjigo strupov po členu 13.

v pravilniku o dokladi za terensko delo usluž
bencev ministrstva za finance, oddelka za
kataster in državna posestva.1

zaporedna številka.
Dovolilo za nabavo
strupa in potrdilo
prvostopnega občega
npravnega oblastva,
številka in datum

Na
potnih
bencev
njeni s

Dan oddaje
Strup

naziv
količina

odloßam:
V pravilniku o dokladi za terensko delo uslužbencev
ministrstva za finance, oddelka za kataster in državna
posestva št. 9810/V z dne 1. aprila 1932." se odrejajo tele
izpremembe:

Za kaj bo strun služil
Kupčevo
Prejem
nikovo

s

osnovi odstavka ( ) člena 6. uredbe o povračilu
in selitvenih stroškov civilnih državnih usluž
2
št. 84.600/1. z dne 12. decembra 1931 ., izpreme3
§ 67. finančnega zakona za leto 1932./1933.,

ime in ivanie
stanovanje
ime in zvanie

V
V
V
V

stanovanje

Oddajalčev podpis

členu
členu
členu
členu

4.,
4.,
4.,
4.,

točki
točki
točki
točki

Prejemnikov podpis

a),
b),
c),
č),

se
se
se
se

namesto:
namesto:
namesto:
namesto:

850
1000
1250
1500

postavlja: 750.
postavlja: 900.
postavlja: 1125.
postavlja: 1350.

II.
Te izpremembe dobe obvezno moč od dne razgla
sitve v »Službenih novinah<.
V Beogradu, dne 7. decembra 1932.; št. 44,044/V.
Minister za finance
dr. Mil. R. Đorđević s. r.

Na osnovi §§ 61., št. 6., in 65. zakona o javnih skla
diščih predpisujem tole

uredbo
o vodit vi protestnega registra o protestih
varantov.*
Člen 11'

Banove uredbe.

'

Glede voditve protestnih registrov o protestih varantov (zastavnic) se uporabljajo ustrezne odredbe §§ 1.
do 9. uredbe o protestnih registrih in o nagradah za iz
vršitev protestov z dne 23. oktobra 1929., št. 84.136.**

II. No. 13549/2.

Naredba
o izdajanju nravstvenih izpričeval.

Člen 2.

Uredba velikega župana ljubljanske oblasti o izdaja
nju nravstvenih izpričeval, >Uradni list« št. 189/41—1926,
katere veljavnost je bila razširjena na ozemlje bivše
mariborske oblasti z uredbo velikega župana maribor
ske oblasti, >Uradni list« št. 280/65—1926, se dopolnjuje
Člen 3.
in izpreminja kakor sledi:
Po točki 8. § 11. uredbe o ustroju in področju predTa uredba dobi obvezno moč, ko se razglasi v
:
i stojništva mestne policije. »Uradni list« št. 435/111—1929,
>Službenih novinah«.
V Beogradu, dne 6. decembra 1932.; št. 121.260-U 996.' sta za izdajanje nravstvenih izpričeval pristojni tudi
predstojništvi mestne policije v Mariboru in v Celju.
Minister pravde
Mesto policijski ravnatelj v Ljubljani naj se v odd. I.
Bož. Ž. Maksimovic" s. r.
glasi: uprava policije v Ljubljani. V odd. III. uredbe se

Protesti in nadomestila protestov varantov (zastav
nic) se vpisujejo v protestne registre, ki obstoje za vpi
sovanje meničnih (čekovnih) protestov.

l
'
»Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
'30. decembra 1932., št. 295/CX/762.
2
Uredbo gl. >Službeni list« št. 46/4 in št. 747/95 iz
leta 1932.
• , • Finančni zakon za 1.. 1932./33. glej »Službeni list«
* »Shižhene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
št. 281/28 iz 1. 1932.
20. Jecemtira 1932.. ?t 29б'СХ 75S
* »Službeni Ust« št. 473/53 iz L 1932.
•* »Uradni list« š t 440/111 iz 1. 1929.

1. kos.
z ozirom na kazenski zakonik kraljevine Jugoslavije v,
začetku dostavi:
Nravstveno izpričevalo se ne sme izdati, če je bila
stranka že sodno obsojena po kazenskem zakoniku kra
ljevine Jugoslavije ali po drugih veljavnih kazenskih
zaKonm radi zločinstva, ali radi prestopkov iz koristoJjubja ah zoper javno moralo ali na izgubo častnih pra
vic, dokler niso bile pravice povrnjene ali obsodba izbri
sana po § 9 0 k. z. ali po zakonu z dne 21. marca 1918,
drz. zak st. 108. Ne sme se tudi izdati, če je bila stranka
sodno obsojena radi prekrškov iz koristoljubja ali zoper
javno moralo po zakonih, ki začasno še veljajo na osnovi
zakona o začasnem podaljšanju veljavnosti zakonitih
K A T т°т f Ï T a n j U P rekršk <>v z dne 31. deceml, i
i
^ l l S k St - " / 2 2 z d n e 2 1 - J^uarja 1930,
™ i £ ì f ni bila izbrisana na osnovi § 6. navedenega
zakona. Stranka, ki se sklicuje na povračilo pravic ali
na izbris obsodbe, mora to dokazati z rešitvijo ali s po
trdilom pristojnega sodišča.
\
_ Kolikor gre za obsodbe po kazenskih zakonih, ki so
veljali pred kazenskim zakonikom kraljevine
odiaveT
3

ustava) '

Še

d a l j e

o d s t a v k u

P

°

p r e d p i 9 i h

t o č k a

!•

s e

odd

Jugoslavije,

- » W . P ™ in drugi

mora glasiti (člen 30.

iz leti i « ! ? ?' o d p a d e ovajanje zakona o zaščiti države
„ _„t«
• s e m e 9 t o t e £ a navajata člen 12. sedanjeZaŠčiH d r Ž a V e i n § 168
Тпл
°
' k a z e n s k e g a zakona.
r
,pcka 3. se mora v začetku glasiti: .
Po sedaì!- kl a°zđe nn e k a z n i z a r a d i P r e s t o P k ° v in prekrškov
Drpate
s k i zakonodaji in zaradi pregreškov in
prestopkov po stari zakonodaji...
svoii V ^f k i . 4 , s e m o r a Pravilno glasiti: ...vztrajala na
чан a ù t e v i ? naj s e i» nravstveno izpričevalo izda, vpiovirJf ^ т . о г а 1 ° T t e m Primeru vse okoliščine, ki sicer
ovirajo izdajo izpričevala.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 24. decembra 1932.
Za bana, pomočnik:
dr. Pirkmajer s. r.

§2.
Ta odredba stopi v veljavo s 1. januarjem 1933.
To izpremembo je odobril gospod minister za finan
ce s svojo.odločbo z dne 16. decembra 1932, štev; 3386.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 31. decembra 1982Г'
Za bana, pomočnik:
dr. Pirkmajer s. r.

6.
II. No. 27035/2.

Razglas
kraljevske banske uprave Dravske banovine
glede višine občinskih trošarin v območju
Dravske banovine v času od 1. januarja 1933.
pa do odobritve proračunov posameznih občin.
Na podstavi čl. 6. zakona o nazivu In razdelitvi kra
ljevine na upravna območja z dne 3. oktobra 1928;,
Ur. list št. 399/100 iz 1. 1929., in čl. 79. zakona: o državni
trošarini z dne 1. aprila 1930., SI. list št. 151/25 iz 1. 1930.,
v zvezi s § 13. zakona o naknadnih in izrednih kreditih
v proračunu državnih razhodkov in dohodkov za leto
1932./33. z dne 23. decembra 1932., SI. nov. z dne 26. de
cembra 1932., št. 300/СХИ/778, dovoljujem, da smejo
pobirati vse, občine Dravske banovine, izvzemši avto
nomna mesta Ljubljana, Maribor in Celje, v času od
1. januarja 1933. pa do odobritve proračunov, odnosno
razglasitve zvišanih trošarin v »Službenem listu« občin
ske trošarine, na'iste predmete in v isti višini, kot so jim
bile odobrene po proračunih za leto 1932. z naslednjimi
izprememlbami:
i
1. One mestne in, trške občine, katerim je bila za
leto 1932. odobrena trošarina od vina nad Din 150-—
od 100 1, pobirajo to trošarino v izmeri Din 150--^- od
100 1.
2. One selske^ občine, katerim je bua za leto 1932.
odobrena trošarina od vina. nad Din 100-— od 100 1,
pobirajo to trošarino po Din 100-— od 100 1.

VII. No. 26867/2.

Izprememba pravilnika o banovinskih
davščinah Dravske banovine.

3. Vse mestne, ^trške in selske občine, katerim je
bila odobrena" občinska trošarina od hI stopnje alkohola
žganj^nad Din 5-—, pobirajo to trošarino po Din 5 —
od hI stopnje alkohola.

Občinska trošarina na pivo, špirit, špiritne proizvo
de, meso in klavno živino se pobira v vseh občinah v
§ i.
isti višini kakor jim je bila odobrena za leto 1932.
§ 6 0 . pravilnika o banovinskih davščinah Dravske
banovine z dne 24. februarja 1932 . (>Službeni list« Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
st. 275/27 iz 1. 1932) se izpreminja tako, da se vstavi za
^ п е 31. decembra 1932.
prvim odstavkom nastopno besedilo i
Namestnik bana, pomočni&tf
• ^ >Za lovske karte, ki se izdajajo za leto 1933. zapri
dr. Pirkmajer s. r.
seženim lovskim čuvajem, se pobira taksa Din 60-— od
članov lovskih društev, včlanjenih v zvezah, odnosno v
©srednji zvezi lovskih društev kraljevine Jugoslavije, če
s
e izkažejo z društveno izkaznico za dotično leto, odnosno
taksa Din 100"— od zapriseženih lovskih čuvajev ne
članov.«

1. kos.
Z.odlokom ministra za promet z dne 10. novembra
1932. je bil upokojen P e t r i č Martin, tehnik VIII. polo
žajne skupine s plačo 3. periodskega poviška pri direk
ciji državnih železnic v Ljubljani.
v staležu banovinskih uslužbencev na
Z odlokom ministra za promet z dne 10. novembra
1932.
je bil upokojen Bole Ivan, nadzornik proge VIII.
področju Dravske banovine.
položajne skupine pri direkciji drž. železnic v Ljubljani.
Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
. Številka 270 z dne 19. novembra 1932.
vine z dne 22. decembra 1932, I. No. 7616/14, je bil na
Prepoved razširjanja in prodajanja. Državno tožilstvo
podlagi razsodbe drž. sveta prevzet v banovinsko' službo v Zagrebu je prepovedalo na podstavi čl. 19. zakona o
d r . G o s t i l a I v a n , bivši primanij in vodja javne žen tisku z odlokom z dne"14. novembra 1932., štev. Kns 1835,
ske bolnice v Novem mestu, ter upokojen z dnem razširjanje in prodajanje knjige »Crkvi slobodo« od škofa
krškega, dr. J o s i p a S r e b r n i č a , tiskane leta 1932.
31. oktobra 1931.
- Z odlokom kraljevske banske uprave z dne 22. de-, v Zagrebu.
cembra 1932. L No. 6930/1 je bil premeščen na lastno
Številka 271 z dne 21. novembra 1932.
prošnjo dr. R a d š e l F r a n j o , sekundarni zdravnik
Z odlokom ministra za promet z dne 10. novem
VIII. položajne skupine v zdravilišču na Golniku, v jav bra 1932., G. D., štev. 96491, je bil upokojen Slana
no bolnico v Slovenjgradcu.
Ivan, oficial IX. položajne skupine.s plačo 1. period
Z odlokom kraljevske baneke uprave Dravske bano skega poviška pri direkciji državnih železnic v Ljubljani.
vine v Ljubljani z dne 23. decembra 1932., I. No. 6878/2,
Z odlokom ministra za promet z dne 29. okto
je bil postavljen d r . R o z m a n M a r i j a n za bano- bra'1932. je bil upokojen B e r n i k F r a n č i š e k , nad
vinskega uradniškega pripravnika z mesečno plačo zornik proge VIII. položajne skupine s plačo 2. period
Din 1276'— pri splošni bolnici v Mariboru.
skega poviška.
Z odlokom kraljevske baneke uprave z dne 16. de
Številka 272 z dne 22. novembra 1932.
cembra 1932., I. No. 8438/1, je premeščen po potrebi služ
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne
be Z a l o k a r . V l a d i m i r , banovinski uradniški pri
14.
novembra
1932., Ad. štev. 2563, je bil postavljen na
pravnik X. položajne skupine pri kraljevski banski upravi
predlog
predsednika
ministrskega sveta pri glavni kon
v Ljubljani, k areskemu načelatvu v Logatcu.
troli za pregledovalca računov VII. položajne skupine
V i t t o r i Karol* pregledovalec računov glavne kontrole
Z odlokom banske uprave z dne 7. decembra 1932, VIII. položajne skupine v službi pri mestni kontroli pri
:
I. No. 4695/2, je postavljena P f e i f e r M a r i j a , bano finančni direkciji v Ljubljani."
.-vinska dnevničarka-žvaničnica pri kraljevski banski
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne
upravi v Ljubljani, za banov, zvanicnico III. skupine na 1. novembra 1932., I. štev. 37579, je bil. postavljen, za
dosedanjem službenem mestu.
predsednika komisije za opravljanje izpita za zvanje
inženjerjev in arhitektov-profesorjev srednjih tehniških
•Z odlokom bana Dravske banovine v Ljubljani z in moških obrtnih šol za dobo treh let v Ljubljani
dne 13.: decembra 1932., I. No. 8108/6, je bil upokojen ing. F ö r s t e r J a r o s l a v , redni profesor tehnične
K o r b e r F r a n c , banov, služitelj II. položajne sku fakultete v Ljubljani.
pine- -s plačo 2. periodskega poviška pri obči.javni bol
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne
nici v Brežicah s pravico do pokojnine, ki mu pripada 26. oktobra 1932., O. n. štev. 84540, je bil premeščen na
po službenih, letih.
prošnjo v osnovno šolo v Škofji Loki za učitelja s pravi
cami uradnika VI. položajne skupine s plačo 2. period
skega poviška P e t e r l i n Alojzij, učitelj osnovne šole
v Kamniku.
Z ukazom Njegovega- Veličanstva kralja z dne
30. oktobra 1932. je bil na podstavi čL. 42. zakona o
državnem svetu in upravnih sodiščih razveljavljen- ukaz
z dne 22. februarja 1930.,, P.-štev, 6960, kolikor,se tiče
napredovanja Smodka Oskarja, člana Narodnega
gledališča v Ljubljani, v.l. skupino II. kategorije, v tem
smislu, da se postavi imenovani z dnem 1. aprila 1931.
v VI. položajno skupino.
Številka 269 z dne 18. novembra 1932.
Z ukazom Njegovega Veličansfc/a kralja z • dne
Minister za promet je postavil z odlokom z dne
:
9L oktobra 1932. pri podružnici Poštne hrani/lnice v Ljub 30. oktobra 1932. je bil, na podstavi čl. 42. zakona o
ljani za računovodje v X. položajni skupini: Sega S mi državnem svetu in upravnih sodiščih razveljavljen ukaz
ljo Ljubico, V a l a n t B e r t o , Pograjc I v a n k o . z dne 25. marca 1931., s katerim je Ml postavljen Maj
Primožič Dragico, P e r i c Marijo, Brvar K r i s t i  cen Mihael v 2. skupino II,-kategorije kot knjigo
no, Verbič Anko, F r a n t a r D a r i n k o , L a p a j n e vodja univerze v Ljubljani, v tem smislu, da se postavi
Ivo, Habe Vero in K o b l e r Miro, dosedanje urad imenovani z dnem 1. aprila 1931. v VII. položajno
skupino.
,,
*
niške pripravnike iste podružnice s plačo 1205 Din.

lzpremembe

"

•

*

Razne objave
iž „Službenih novin".

Izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine: njen predstavnik in urednik: Pohar Robert'v" Ljubljani.
Tiska in zalaga: Tiskarna »Merkur« v Ljubljanij njen predstavnik: Otmar Michâlek v Ljubljani.

Štev. 1.

SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE
Priloga h kosu 1. IV. letnika z dai© 4. januarja 1933.

Razglasi kraljevske
banske uprave
; I- No. 7811/2.

i

20

Razpis.

i

Na osnovi § 31. zakona o banski upra
vi se razpisujejo v območju sreakega cest
nega odbora v Ljutomeru tri službena
mesta banovinskih cestarjev, in sicer:
1. mesto na 'banovinski cesti II. reda
štev. 155 Ljutamer-Pristava-Sv. MartinMursko Središče-Hodošan-Dolj. Kraljevec-Draškovec, od km 11-320 do. km
12-322, potem na banovinski cesti II. reda
št. 156 'Bukovje-Strigova-Sv. Helena od
k>m O-OOO do km 3-250 in na banovinski
c&sti II. reda št. 44 Središce-StanetinoiStrigova od tam 10-956 do 13-540 v skup
ni dolžini km 6*836.
2. mesto na han. cesti II. reda št. 155
Ljutomer—'Pristava—Sv. Martin - Mursko
Središče-Hodošan-Dolj. Kraljevec—Draškovec od km 1*195 do 3-820 in na ban.
cesti II. reda, St. 23 IvanjkovoHRadomerščak-Ljutomer od km' 3.685 do fcm 7-930
v skupni dolžimi km 6-870.
3. mesto na ban. cesti II. reda št. 44
SredišČe-Stanetinci^Štrigova cd km 4*106
do km 10'956 v skupni dolžini km 6*850.
Prosilci za ta mesta morajo iapolnje"valtL pogoje iz čl. 2 uredbe o službenih
razmerjih drž. cestarjev in njih pre
jemkih in me smejo biti mlajši od 23 in
ne starejši od 30 let.
Lastnoročno pisane in s kolkom1 za
5*— Din kolkovane prošnje, opremlje
ne s pravilnimi in zadostno1 kolkovanimi
prilogami (rojstni in krstni list, domo
vinski list, zadnje šolsko izpričevalo,
dokazilo o odsluženju kadrovskega roka,
zdravniško izpričevalo, nravstveno iz
pričevalo, potrdilo pristojnega oblastva,
da niso M i obsojeni zbog kassniivih de№ i iz koristoljubja, eventualna dokaZI
' a o strokovni usposobljenosti), je vloži;l
i najkesneje do 31. januarja 1933 pri
sreskem cestnem odboru v Ljutomeru.
Kraljevska banska uprava Dravske
banovine
v Ljubljani, dne 31.. decembra 1932.
V. No. 70/103

4130 3 - 2

Razglas o licitaciji.
Kraljevska banska uprava Dravske
banovine v Ljubljani razpisuje za prevzem regulacijskih del nà' notranji Muri
iz kredita po part. 519 drž. budžeta
1932./33.
, . ' . . ..
Jt_
prvo javno pismeno ponudbeno licitacijo
na dan 17. januarja 1933. ob 11. uri dop.
v prostorih hidrotehnicnega, odseka v
Ljubljani. Stari trg 34/11. Pojasnila se
dobivajo med uradnimi urami pri hidrotehničnem odseku.
Ponudbe naj se glase v obliki popu
sta v odstotkih (tudi z besedami) rja
vsote odobrenega proračuna, ki znaša
Din 470.057*32.

Podrobnosti razpisa so razvidne iz
razglasa o licitaciji v »Službenih novinah« in na razglasni deski tehničnega
oddelka.
Kralj, banska uprava Dravske banovine
v Ljubljani,
dne 23. decembra 1932.
*
VI. No. 29.770/1.
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Izprememba v imeniku
zdraviliške zbornice za
Dravsko banovino.
-Dr* Brünner Josip in dr. Gantar Janez
sta izbrisana iz imenika zdravniške
zbornice za Dravsko banovino.
Prvi, ker je umrl, drugi radi preme
stitve v Primorsko banovino.
Kraljevska banska uprava Dravske
banovine
v Ljubljani, dne 27. decembra 1932.

Razglasi sodišč
in sodnih oblastev
Preds. 1145 — 13/30-7.

27

Objava.
Notar na razpoloženju v Kozjem,
dr. J e n k o Mile, prestane poslovati
31. decembra 1932 in prične poslovati
kot novopostavljeni notar v Kozjem 1. ja
nuarja 1933.
Predsedništvo višjega deželnega sodišča
v LJubljani, dne 30. decembra 1932.
*
Preds. 802 — 13/31-11.
26

Objava.
Notar na razpoloženju v MuTski. So;boti, K o d e r Anton, prestane poslo
vati 31. decembra 1932 in prične poslo
vati kot novopostavljeni notar v Murski •
Soboti 1. januarja 1933.
Predsedništvo višjega deželnega sodišča
v Ljubljani, dne 28. decembra 1932.
*
Prede. 774 — 13/31-7.
25

Objava.
Notar na razpoloženju v Dolnji Len
davi, dr. B e t e r l i n Makso, prestane
poslovati 1. januarja 1933 in prične po
slovati kot novopostavljeni notar v Dol
nji 'Lendavi 2. januarja 1933.*
Predsedništvo višjega deželnega sodišča
v Ljubljani, dne 1. januarja 1933.
*
A 366/32-6.
. 16—3—1

Poklic dedičev neznanega
bivališča.
Katarina Hole, ртеј vdova. Kramberger roj. Ferenčič, bivša posestaica v Sp.
Voličini hjšt. 74, je umrla dne 22. no
vembra 1932 in nd zapustila nikake po

slednje naredbe. Rojena je bila v Za
goreli, župnija Sv. Lovrenc v Slov. go
ricah.
Zakoniti dediči so v Zagorcih, župnija
Sv. Lovrenc v Slov. goricah. Njih biva
lišče sodišču ni iznano, ter se radi tega
pozivljejo, da se tekom enega leta od
danes naprej aglasijo pri tem sodišču.
Po preteku tega roka se bo obravnavala
zapuščina z ostalimi dediči in z gospo
dom Holcem Francem, posestnikom v
Oblakih, pošta Juršinci pri Ptuju, "ki jo
bil postavljen odsotnim dedičem za
skrbnika.
Okrajno sodišče Sv. Lenart v Slov.
goricah odd. L,
dne 29. decembra 1932.
*
A 67/31—114.
4

Oklic, s katerim se sklicu
jejo zapuščinski upniki.
Smrekar Marija, zasebnica iz VèL
Mengša Št. 62, je umrla dne 30. januarja 1931.
.
.
Vsi, ki imajo kako terjatev do zapuščine, se poKivljejo, da napovedo in do
kažejo svoje terjatve pri tem. sodišču
do dne 2. marca 1933 predp. ob devetih
v sobi št. 2 ustao, .ali pa do tega dne
pismeno, sicer upniki, ki niso zavaro
vani z zastavno pravico, ne bi imeli ni
kake nadaljnje pravice dò te zapuščine,
ako bi zbog plačila napovedanih terja
tev pošla.
Okrajno sodišče v Kamniku, odd. I.,
dne 20. decembra 1932.
*
A 157/32—29.
4146—3—2

Oklic, s katerim se sklicu
jejo sodišču neznani dediči.
Okrajno sodišče Črnomelj naznanja,
da je umrl dme 4. septembra 1932. Matkovič Ivan, delavec v Dobličah št. 73,
ne zapustivši nikake naredbe poslednje
volje.
Ker je lemu sodišču neznano, ali in
katerim osebam gre do njegove zapušči
ne kaka dedinska pravica, se pozivljejo
vsi tisti, kateri nameravajo iz katerega
koli pravnega naslova zahtevati zapu
ščino za se, da naj napovedo svojo dédinsko pravico v enem letu od spodaj
imenovanega dne pri podpisanem so
dišču in se zglase izkazavši svojo de- •
dinsko pravico za dediče, ker bi se sicer
zapuščina, kateri se s tem postavi za.
skrbnika gospod Vrtin Rudolf, posest, v
Dobličah št. 28, obravnavala z onimi, ki
se zglase za dediče in izkažejo naslov
svoje deViinske* pravice, teT se jiin pri
sodila, dočim bi zasegla nenastopljeni'
del zapuščine, ali če bi se nikdo ne
zglasil za dediča, celo zapuščino država
kot brezdedičnp
Okrajno sodišče v Črnomlju, odd. L.
dne 18. decembra 1932.

Stran 2.

Štev. 1.

A 206/32—10.

4145—3—2

Oklic, s katerim se sklicu
jejo sodišču neznani dediči.
Okrajno sodišče Črnomelj naznanja,
da je umrla dne 30. novembra 1932. Zu
pančič Ana vdovljena Grahek rojena
Matkovič, posestnica v Dobličah št. 73,
ne zapustivši nikake naredbe poslednje
volje.
Ker je temu sodišču neznano, aH in
Katerim osebam gre do njene zapuščine
kaka dedinska pravica, se pozivljejo
vsi tisti, kateri nameravajo iz katerega
koli pravnega naslova zahtevati zapu
ščino za se, da naj napovedo svojo dedinsko pravico v enem tetu od spodaj
imenovanega dne pri podpisanem so
dišču in se zglase izkazavšf svojo dedinsko pravico za dediče, ker bi se sicer
zapuščina, kateri se s tem postavi za
skrbnika gospod Vrtin Rudolf, posest, v
Dobličah št. 28, obravnavala z onimi, ki
se zglase za dediče in izkažejo naslov
evoje dedinske. pravice, ter se jim pri
sodila, dočim bi zasegla nenastopljeni
del zapuščine, ali če bi se nikdo ne
zglasil za dediča, celo zapuščino država
kot brezdedično.
Okrajno sodišče v Črnomlju, odd. I.,
dne 23.. decembra 1932.

#
Ne I 524/32—4

4163

Sklep.
Konkurz o imovini Putana Ivana,
trg. v Celju, se ne uvede, ker nima dolž
nik zadostne imovine.
Okrožno sodišče r Celju, odd. I.,
dne 28. decembra 1932.
E 1643/32—16.

14

Dražbeni oklic.
Dne 3. f e b r u a r j a 1 9 3 3. dopoldne
ob d e v e t i h ibo pri podpisanem so
dišču v sobi š t 4 dražba nepremičnin:
zemljiška knjiga k. o» Dobrna, vi, št. 4.
Cenilna vrednost: Din 145.293*—.
Najmanjši ponudek: Din 96.862'—.
Pravice, ki bi -ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle ^-eč j vel javljati
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 т Celju, odd. Ш.,
dne 26. novembra 1932.
E IV 3480/32—7.

4164

Dražbeni oklic.
Dme 3. f e b r u a r j a
1 9 3 3. dopol
dne ob d e v e t i h bo pri podpisanem
sodišču v sobi š t 27 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Zgornji Boc, vi.
štev. 69.
Cenilna vrednost: Din 12.192*—.
Vrednost pritikline: Din 30'—.
Najmanjši pom/udek: Din 8128'—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-

benem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja.
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodJČa.
Okrajno sodišče v Mariboru,
dne 18. decembra 1932.

benem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče v Litiji,
dne 22. decembra 1932.

H*

*
E 728/32—7

4126

Dražbeni oklic.
D n e 7. f e b r u a r j a 1933. d o p o l 
d n e o b d e v e t i h bo pri podpisanem
sodišču v sobi št. 22 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga a) Vel. Goba, vi.
št. 97 in b) Vodice, vi. št. 404.
Cenilna vrednost: ad a) Din 47.887*94,
ad b) Din 748*70.
Vrednost pritikline: Din 180*— (že
upoštevano zgoraj).
Najmanjši ponudek: ad a) 31.925*28
dinarjev, ad b) 499*20 dinarjev.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, je
priglasiti sodišču najpozneje pri dražbeuem naroku pred začetkom dražbe, sicer
bi se ne mogle več uveljavljati glede
nepremičnine v škodo zdražitelja. ki je
ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče r Litiji,
dne 22. decembra 1932.
*
E 817/32—9
4125

Dražbeni oklic.
D n e 9. f e b r u a r j a 1933. d o p o l 
d n e o b d e v e t i h bo pri podpisanem
sodišču v sobi št. 22 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Roviše, vi. št. 12
in 132.
Cenilna vrednost: Din 86.400*—.
Vrednost pritikline: Din 4346*50 (že
zgoraj upoštevano).
Najmanjši ponudek: Din 57.600*—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku ored začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja.
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki ie nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče v Litiji,
dne 22. decembra 1932.
*
E 844/32—10.
4127

Dražbeni oklic.
D n e 9. f e b r u a r j a 1933. d o p o l 
d n e o b p o l e n a j s t i h bo pri podpisa
nem sodišču v sobi št. 22 dražba ne
premičnin: zemljiška knjiga Vače, vi.
št. 110.
Cenilna vrednost: Din 69.260*—.
Vrednost pritikline: Din 604*50 (že
upoštevano zgoraj}.
Najmanjši ponudek: Din 46.173—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-

E V 3096/32—8

4152

Dražbeni oklic.
Dne 10. f e b r u a r j a 1 9 3 3 , dopold n e ob d e v e t i h bo pri podpisanem
sodišču dražba nepremičnin: zemljiška
knjiga k. o. Kašelj, vi. št. 423, 192.
Cenilna vrednost: Din 82.743*50.
Vrednost pritikline: Din 1.600*—, ki
so upoštevane v cenilni vrednosti.
Najmanjši ponudek: Din 55.163*—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
•sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja..
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče v Ljubljani, odd. V.,
dne 12. decembra 1932.
E 362/32—14.

7

Dražbeni oklic.
Dne 18. f e b r u a r j a
1 9 3 3 . ob
p o l e n a j s t i h bo pri podpisanem
sodišču v sobi št. 2 dražba nepremičnin: /
zemljiška knjiga k. o. Mokronog, v i
št. 27 in 666, in k. o. Staro Zabukovje,
vi. št. 500.
Cenilna vrednost: Din 220.000*—.
Najmanjši ponudek: Din 220.000*—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču, najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče r Mokronogu,
dne 30. decembra 1932.
E 681/32—6.

15

Dražbeni oklic.
Dno 20. f e b r u a r j a
1 9 3 3 . ob
d e v e t i h 'bo pri podpisanem sodišču
v sobi št. 6 dražba nepremičnim: zem
ljiška knjiga iPredgrad, vi. š t 78 in 254.
Cenilna vrednost: Dòn 2631*13.
Vrednost pritikline: Din 25*—.
Najmanjši .ponudek: Din 1755'—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje ori draž- '
benem naroku pred začetkom drdžoe. si
cer bi se n« mogle več uveljavljati glede
nepremičnine v škodo zdražitelja. ki leravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki ie nabit nâ uradni deski tega
(sodišča.
Okrajno sodišče v Črnomlju, odd. II., •
dne 21. decembra 1932.

Ètev. 1.

Stran 3Sa 71/32—2.
5.

Konkurzni razglasi
S 31/80—L

2

Konkurzni oklic.
Razglasitev konkurza o imovini Džamonja G j ures vrtnarskega podjetja v
Mariboru, Koroščeva ul. 44 a.
Ipopkurzmi komisar: dr. Kavča Franc,
sodnik okrožnega sodišča v Mariboru.
Upravnik mase: dr. Vauhnik Miloš,
advokat v Mariboru.
Prvi zbor upnikov pri okrožnem so
dišču v Mariboru, soba št. 84. dne 12.
januarja 1933 ob pol enajstih.
Oglaeiiveni rok do 30. januarja 1983.
Ugotovitveni narok pri imenovanem
sodišču dne 9. februarja 1933 ob desetih.
«krožno sodišče v Mariboru, odd. III.,
dne 29. decembra 1933.
S 41/32-2.
2.

*

22

Konkurzni oklic.
Razglasitev konkurza o imovini Li
varne železa in kovin družbe z o. z. v
Gameljmih, registrovanega pod nave
deno firmo.
Konkurzni sodnik: Avsec Anton^ sod
nik okrožnega sodišča v Ljubljana
Upravnik mase: dr. Hacin Josip, od•vetnik v Ljubljani.
Prvi zbor upnikov pri deželnem so
dišču, soba št. 140 dne 7. januarja 1933
ob desetih.
Oglasiitveni rok do 4. februarja 1933
<pn dež. sodišču.
Ugotovitveni narok pri deželnem so
dišču dne 11. februarja 1933. ob devetih.
Deželno sodišče v LJubljani, odd. Ш.,
dne 29. decembra 1932.
*
S 36/32—29.
21
3.

Sklep.
V konkurzni stvari Jožeta Rapeta,
pos. in trg. z manufakturnim blagom v
Domžalah, Ljubljanska cesta 78, se prisilna poravnava, sklenjena na naroku
<ше 10. decembra 1982 pred okrajnim
sodiščem v Kamniku, odobruje.
Deželno sodišSe v Ljubljani, odd. П1.,
dne 23. decembra 1932.
Sa 68/32
4.

*
4164

Poravnalni oklic.
, Uvedba poravnalnega postopanja o
, imovini Celestine Glavnikove, prot. trg.
e sadjem in z zelenjavo na debelo v
L
iubljani, Pogačarjev trg 1.
Poravnalni sodnik: Avsec ; Anton, sod
nik okrožnega sodišča v Ljubljani.
Poravnalni upravnik: dr. Puc Dinko,
<Xivètnikv.Ljubliani.
Narok za sklepanje poravnave pri ded n e m sodišču, soba št. 140, dne 4. fe
bruarja 1933. ob desetih.
лок za oglasitev do 28. januarja 1933.
»eželno sodišče v Ljubljani, odd. III.,
dne 23. decembra 1932.
*

24

Poravnalni oklic.
Uvedba poravnalnega postopanja o
imovini dolžnice tvrdke: J. Goreč nasi.
Auerhammer Ogrin, družbe z o. z. v
Ljubljani, Miklošičeva cesta.
Poravnalni sodnik: Avsec Anton, sod
nik deželnega sodišča v Ljubljani
Poravnalni upravnik: dr. Poje Franc,
odvetnik v Ljubljani.
Narok za sklepanje poravnave pri
deželnem sodišču, soba št. 140, dne 11.
februarja 1933 oib pol desetih.
Rok za oglasitev» do 4. februarja 1933
na dež. sodišču.
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III.,
dne 31. decembra 1932.
*
Sa 70/32—2.
6.

23
••

Poravnalni oklic.
Uvedba poravnalnega postopanja o
imovini Korošca Franca, tapetniškega
mojstra in posestnika na Bledu št. 49.
Poravnalni sodnik: dr. Štular Josip,
starešina okrajnega sodišča v Radovljici.
Poravnalni upravnik: dr. Triller Mir
ko, odvetnik v Radovljici.
Narok za sklepanje poravnave pri
okrajnem^ sodišču v Radovljici dne 10.
februarja 1933 ob devetih na okrajno so
dišče v Radovljici.
Rok za oglasitev do 4. februarja 1933.
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. Ш.,
dne 30. decembra 1932.
$
Sa 42/32—8.
6
7-

Potrditev poravnave izven
stečaja.

Poravnalna zadeva: Sajovic Ivan in
Antonija, trg., oziroma gostuničarka v
Tremarjiii.
Potrjuje se poravnava, ki sta jo skle
nila poravnalna dolžnika dne 23. de
cembra 1932 in ki določa, da je pred
nostne terjatve in zahtevke, k i . jih ne
doseza poravnava, prvenstveno v celoti
plačati, ostali upniki pa dobijo 50%
kvoto, plačljivo v 6 enakih mesečnih
obrokih, počenši od 1. februarja 1933
dalje.
Poravnavi pristopata poravnalna dolž
nika kot' poroka in plačnika s po
sledico § 60. zakona o prisilni porav
navi izven stečaja, drug za drugega.
Okrožno kot poravnalno sodišče v Celju,
odd. L, dne 28. decembra 1932.

•j;
Sa 89/32.
8.

3

Sklep.
Dolžnik: Džamonja. G juro, vrtnarsko
podjetje Maribor, Koroščeva ul. 44 a.
Poravnalno postopanje izven konkurza se ustavi po §u 66., točka 6., por.
zak.
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. Ш.,
dne 29. decembra 1932.

Razglasi raznih uradov
in oblastev
Pere. 391/1932—5.

4162

Razpis.
Pri mestnem fizikatu v Ljubljani jö
popolniti mesto mestnega zdravnikapraktikanta.
Pogoji so sledeči:
1. državljanstvo kraljevine Jugosla
vije;
2. starost ne nad 40 let;
8. dokaz, da je odslužil kadrski rok,
ali da je vojaške službe stalno opro
ščen;
4. dokaz, da je diplomiran doktor
vsega zdravilstva in da je dovršil po
državi za zdravnike predpisano prakso
v javni bolnici.
V teku treh let po dnevu vstopa v
mestno službo mora napraviti fizikatni
izpit, prednost imajo pa oni, ki že ima
jo ta izpit.
Pravilne, z vsemi potrebnimi doka
zili opremljene prošnje je vložiti najkesneje do 7. januarja 1933 pri pred
sedstvu mestnega načelstva v Ljubljani
(personalni referat).
Mestno naželstvo v Ljubljani,
dne 30. decembra 1932.
Župan in mestni načelnik:
dr. Dinko Puc 1. r. -

#
4161

Pers. 916/1982—2.

Razpis.
Mestno načelstvo v Ljubljani razpi
suje sistemizirano mesto konceptnega
praktikanta.
Pogoji za sprejem v službo so:
1. jugoslovansko državljanstvo;
2. dokaz o dovršenih pravnih študi
jah ter dovršenih tozadevnih izpitih.;
3. dokaz, da je prosilec zdrav;
4 dokaz, da ni mlajši kakor 18 let
in ne star nad 40 let;
6. dokaz, da je odslužil kadrski rok,
ali da je vojaške službe stalno opro
ščen.
Prosilci, ki imajo že praktični izpit
za poüticno-upravno službovanje imajo
prednost.
Prošnje z vsemi potrebnimi prilogami
je vložiti pri predsedstvu mestnega na
čelstva v Ljubljani najkesneje do 7. ja
nuarja 1933.
Mestno načelstvo v Ljubljani;
' dne 30. decembra 1932.
Župan in mestni načelnik:
dr. Dinkò Puc 1. r.
.

-

•''

•V. št. 63.016/32.

'Jis

'.''

'•••

4078--3—3

Objava.
Mestna občina ljubljanska razpisuje
dobavo pisarniških potrebščin za 1. 1938
za meetae urade in podjetja. Dobavni
pogoji in drugi pripomočki se dobe, v
mestnem gospodarskem uradu soba 12.
Pravilno kolkovane ponudbe je vlo
žiti v mestnem gospodarskem uradu
soba št. do 28. januarja 1983 opoldne.
Ponudbe morajo biti zapečatene ia

Štev. 1.

Stran 4.
opremljene z nadpisom »Pisarniške potrèb&ijfe" za leto 1933.<
Mestno nacelstvo Ljubljana,
dne 22. decembra 1932.

•g
St. 602/32 ,pr.

4087—3—2

Razpis.
Rektorat univerze kralja Aleksandra
Prvega v Ljubljani razpisuje mesto rednega, oziroma izrednega profesorja za
predmet: >Nauk o nahajališčih koristnih
izkopinc. K učni obveznosti spadajo ra
zen označenega glavnega predmeta Se
predavanja o dinamični geologiji Jugo
slavije za slušatelje rudarskega oddelka.
Prošnje, opremljene z izkazom o znan
stvenem delovanju ter z dokumenti v
smislu § 3. zakona o uradnikih, je vlo
žiti najkesneje do 20. januarja 1933 na
rektoratu univerze kralja Aleksandra
Prvega v Ljubljani. Bližje informacije
daje dekanat tehnične fakultete v Ljub
ljani.
Rektorat univerze
kralja Aleksandra Prvega v Ljubljani,
dne 19. decembra 1932.
Rektor: dr. Slavic s. r.

Narodna banka 4129
kraljevine Jugoslavije

Štev. 12006/11.

'

9

Razpis.
Direkcija državnega rudnika Velenje
razpisuje na dan 9. januarja 1933 na
bavo 460 m 3 jamskega lesa.
Pogoji pri podpisani
Direkcija drž. rudnika Velenje,
dne 31. decemibTa 1932.
*
Štev. 13142/11.

10

Razpis.
•Direkcija diržavnega rudnika Velenje
razpisuje za na dan 11. januarja 1933
ob 11. uri dopol. dobavo 258 m jeklene
žične vrvi 0 32 mm.
Pogoji pri podpisani.
Direkcija drž. rudnika Velenje,
dne 30. decembra 1932.
*
Štev. 13186/11.
11

Razpis.
Direkcija državnega rudnika Velenje
razpisuje za Prometno upravo v Zaibu-

Razne objave

Razpis.
Direkcija diržavnega rudnika Velenje
razpisuje na dan 23. januarja 1933 ob
H. uri dopoldne dobavo 1 centrifugalne
sesaljke z elektromotorjem.
Pogoji pri podpisani.
Direkcija drž. rudnika Velenje,
dne 30. decembra 1932.
*
Štev. 13141/H.
12

Razpis.
Direkcija diržavnega rudnika Velenjerazpisuje na dan 25. januarja 1933 ob
11. uri dopoldne dobavo 4 elektromotor
jev z avtomatičnim sklepalom.
Pogoji pri podpisani
Direkcija drž. rudnika Velenje,
dne 30. decembra 1932.
4139—3—2

Stanje 22 d e c e m b r a 1932.
aktiva.
Dinarjev Metalna
podloga . 1.960.603.3O4.09 ( - 183.794-99)
Devize ki ni*
na občni zbor Ekonomske Orjune,
so v podlogi 1,309.987-34 ( + 188.180-26)
Kovani no
osrednje reg. zadruge z o. z. v Ljubljani,
vec vniklju 176,418.081-— (— 4,723.05960) ki bo dne 16. januarja 1933 ob 18.
Posojila . . 2.491,307.734,35 (—15,803.696-76)
uri Pred Škofijo št. 21/11. v Ljubljani z
Vrednostni
naslednjim '^mevraim redom: 1. poro
papirji . . 12,872.520-čilo načelstva; 2. revizijsko poročilo;
PrejSnl i pred
ujmi državi 1.812,726.666-77 ( + 252.39814) 3. odobritev računskem, zaključka; 4.
Začasni pred
sklepanje o razdružbi in likvidaciji za
ujmi gl. drž.
druge; 5. pooblastilo likvidatorju, da po
blagajni .fiOO.000.000-končani likvidaciji predlaga izbris za
Vrednosti redruge iz zadružnega registra in določi
zervn. fonda 54,121.634-89 ( + 204.136--) hranilca knjig; 6. slučajnosti.
Vrednosti
ostalih fon
Ako ta občni z/bor ob določeni uri
dov . . .
2,631.552-76
ne 'bo sklepčen, bo dne 30. januarja
Nepremièni1933 ob isti uri, na istem mestu in z
ne . . . . 159,957.839-37(4- 111.763-31)
Razna aktiva 138,989.326-05 ( + 1,664.089'06) istim dnevnim redom drug občni zbor,
ki bo sklepčen ob vsaki udeležbi.
7.410,938.586-62
Načelstvo.
Pasiva
Dinarjev
Kapital . . 180,000.000-—
*
Rezervni
fond . . .
63,360.146-15
Ostali fondi
3.992.719-41 ( +
8.976--)
Novčanice v
obtoku . . 4.668.153.920-—(— 71,699.590-—)
Podpisani mariborska denarni zavodi
Obveze na
so sklenili z ozirom na težki gospodarpoka* . . 945.911.464-74 ( + 78.278.135-09) ski (položaj od 1. januarja 1933. znižati
Obveze.-t ro
kom . . . 1.409,251.881'67(— 26,137.622-66)
Mestna hranilnica v Mariboru.
Razna pasiva 260,268.404-65 ( + 1,260.217-07)
Hranilnica Dravske banovine v
7.410,938.536-62
Mariboru.
Obtok in ob
veze . . . 6.504.066.384-74
Posojilniea v Mariboru, Narodni dom.
Celotno kritje . . . 35-62°/„
Kritje v zlato . . . 31-93°/.
Spodnještajerska ljudska posojilnica,
Obrestne mera:
Gosposka ulica.
DO eakomptji
1%%
Mariborski kreditni zavod, Grajski trg.
DO lombardo
. . .
9%

Vabilo

kovci dne 11- 3januarja 1933 ob 11. dop.
dobavo. 400 m jamskega lesa.
Pogoji pri podpisani.
Direkcija drž. rudnika Velenje,
dne 31. decembra 1932.
H*
Štev. M666/II.
13

Likvidacija zadruge in
poziv upnikom.
Železniška stanbena zadruga *Dom< v
Meriboru je prešla v likvidacijo. Pozi
vamo upnike, da do 15. januarja 1933.
prijavijo svoje terjatve.
Železničarska stanbena zadruga »Dom<
v likvidaciji.
Ivan Kejžar s. r.
Ivan Kitak s. r.
Frane Pagon s. r.,
likvidatorji.
*
4149—3—2

Likvidacija zadruge in
poziv upnikom.
Mjekarska zadruga na Kovih, r. г. г.
Oi z. je prešla v likvidacijo in poziva
upnike, da ji prijavijo svoje terjatve.
Rova, dne 15. decembra 1932.
Likvidatorji.
1

Razglas.
obrestno mero za hranilne vloge in za
posojila za 1%.
' M a r i b o r , dne 31. decembra 1932.
Jugoslovanska hran. in. posojilnica.
Kralja Petra trg.
Štajerska hranilnica in posojilnica,
Slomškov trg.
Hranilno in posojilno društvo delavcev,
Fraokopanova ulica.
Krekova posojilnica v Mariboru,
Mlinska uliea. .

Izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine. Urednik: Pohar Robertv Ljubljani.
Tieka in zalaga: Tiskarna Merkur v Ljubljani; njen predstavnik: 0. Michâlek v Ljubljani.

Poštnina plačana v gotovini.

JUGOSLAVIJA

KRALJEVINA

S L U Ž B E N I LIST
KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVItfE
2. kos.

Letnik I V .

V LJUBLJANI, dne 7. januarja 1933.

VSEBINA:
12. Izpremerabe in dopolnitve v tarifi o pobiranju žigovine za
Zakon o izpremembi § 253. zakona o javnih notarjih.
merila in dragocene kovine.
10 Zakon o aivtanM&iem totoačemju § 110. zakona o urad13. Dopolnitev uredbe o draginjskih dokladah državnih upo
nitólh.
kojencev.
11. Uredba 6 organizaciji disciplinskega sodišča lekarnarske' 14. Pooblastitve za nabavo devdz im valut
15. Razno objave iz >Službeoih novine.
.
...
zborriiee v zvezi z disciplinskim sodnim postopanjem.

Zakoni
in kraljevske uredbe.
Mi

ALEKSANDER L,

''.'•'*

po milosti božji in narodni volji kralj

Jugoslavije,

objavljamo vsem in vsakomur, da sta

narodna skupščina kraljevine

Člen 2.
Vse pogodbe in pravna dejanja, navedene v § 62.
zakona o javnih ,notarjih, sklenjene, odnosno opravljena
v območju vrhovnega sodišča v Sarajevu izza dne 26. no
vembra 1930., se smatrajo za veljavne, tudi če niso ekle*
njene, odnosno opravljena v obliki notarskega zapisa,
ako drugače ustrezajo predpisom, ki Bo veljali v tetin
območju do uveljavitve zakona o javnih notarjin.

Jugoslavije,

sklicana z ukazom z dno 19. oktobra 1932..na redno za
sedanje za dan 20.. oktobra 1932., v svoji 16. redni, seji,
ki jo je imela dne 12. decembra 1932. v Beogradu,. in :

senat kraljevine Jugoslavije,

Člen 3.

sklican z ukazom z dne 19. oktobra 1932. na redno j .'.'" Minister, pravde :
zasedanje za dan 20. oktobra 1932., v svoji 12. redni seji, '
Bož. Ž. Mak^imović s. r.
ki jo je imel 18. decembra 1932. v Beogradu, sklenila in '
Videl
<ia smo Mi potrdili in proglašamo
in pritisnil državni pečat.
čuvar državnega. pečata,
'••'•' minister pravde
o izpremembi § 253. zakona o javnih ' Bpž. Ž. Maksimoyié s. r.

zakon

•.'

Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše,'ob
vezno moč pa dobi, ko se razglasi v >Službenih novinah«.
Našemu ministru pravde priporočamo, naj razglasi
ta zakon, vsem našim ministrom, naj skrbe za njegovo
izvrševanje,- oblaatvom-, zapovedujemo,' na^ postopajo po
njen/, Vsem in vsakomur pa, ûaj se mu pokoravajo.
V Beogradu, dne 27. decembra 1932.; št. 127.534.
»Z«-314.
Aleksander e. r.
Predsednik , i
ministrskega ; sveta
dr. ULSrskies. r.
(Sledijo podpisi ostalih
gg. ministrov.)

notarjih,*
ki se glasi:
• ' ' • ' • '

Člen

£;..

;,;•-.

•

Mi
Predpis § 253~odstavka O,, zakona o. javnih notarjih
z dne l i . septembra 1.930.,** s kaWim. je odrejeno, da ;
ALEKSANDER I+:-t\'
dobi' zakon o javnih notarjih obvezno moč tudi za ob
po milosti božji in narodni volji kralj Jugoslavije,
močje vrhovnega sodišča r v Sarajevu, se razveljavlja. Dan,
ko dobi ta zakon obvezno moč tuóli za to območje, odredi , objavljamo vsem in vsakomur, d a s t a ,
minister pravde z uredbo po odobritvi ministrskega sveta. narodna skupščina kraljevine Jugoslavije,
.
* >Službene novine kraljevine. Jugoslavije« z dne sklicana z: ukazom, z dne 19. oktobra 1932. na redno za
sedanje ,г& dan 20. oktobra 1932.. v svoja 16. redni seji,
30. decembra 1932., št. 304/CXIV/797.
ki
jo je imela !dne. 12. decembra-1932. v BeogradUi'in
** >Službeni list« št. 196/33 dz L 19.80.
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2. kos.

senat kraljevine Jugoslavije,
sklican z ukazom z dne 19. oktobra 1932. na rodno za
sedanj© za dan„20. oktobra 1932., v svoji 12. redni seji,
ki jo fe imel dne 18. decembra 1932. v Beogradu, skle
nila in da smo Mi potrdili in proglašamo

zakon
"? ó; avtentičnem tolmačenju § 110.
];••
zakona o uradnikih,*
kT'se glaèi:.
Člen 1.
'•-; § Ì10. zakona o uradnikih** je razumeti tako, da je
že samo s tem, da se sklicuje odločba o prestanku službe
na ta paragraf, ugotovljeno, da je nastopil prt usluž
bencu kateri slučajev iz tega zakonskega predpisa, ki
ima za posledico prestanek službe in da je taka odločba
izdana po zakonu.
Člen 2.
Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše, ob
vezno moč pa dobi, ko se razglasi v >Službenih novinah<.
Našemu ministru pravde priporočamo, naj raggiasi
ta zakon, vsem našim ministrom, naj skrbe za njegovo
izvrševanje, oblasfvom zapovedujemo, naj po njem po
stopajo, vsem in vsakomur pa, naj se mu pokoravajo.
V Beogradu, dne 27. decembra 1932., št. 127.535.
VZc-91. •""•
Aleksander š. r.
Predsednik
ministrskega sveta.
dr. M. Srškie s. r.
(Sledijo podpisi ostalih
gg. ministrov.)

Minister pravde
Bož. Ž. MaksimoTić s. r.
:.. Videl
in pritisnil državni pečat
čuvar državnega pečata,
minister pravde
Bož. Ž, Maksimo vie s. r.

lekarnarske zbornice iz vse "kraljevine. Od tega se iz
vzemajo samo lekarnarji uradniki, ki spadajo pod disci
plinske odredbe zakona o uradnikih.
: ;

-'

Disciplinska kazniva dejanja se lahko store:
a) z dejanjem, če se pregreši lekarnar z nemar
nostjo, netočnostjo in nevestnostjo zoper predpise o izpol
njevanju. stanovskih ^dolžnosti in se pregreši zoper sta
novsko etiko (kakor n. pr. nečedna tekma, nedopusten
način reklame, če pridobiva po plačanih agentih ali na
drug način občinstvo za svojo lekarno na škodo drugih),
zlasti pa zoper predpiee o upravljanju lekarne;
b) z opuščanjem dolžnosti "pri izvrševanju lekârnàrskega poklica;
c) z neprimernim .vedenjem in postopanji pri izvrševanju svoje dolžnosti âli zunaj nje, s katerimi oškodujejo ugled lekarnarsliega stanu kot celote ali poedinim
članom stanu, bodisi v. moralnem ali materialnem
pogledu.
•
§ 3.
Disciplinska kazniva dejanja zastarajo čez tri leta in
ne smejo biti po tem roku predmet poizvedovanja in
sojenja po disciplinskem sodišču.
• Zastaranje se začne tistega dne, ko je disciplinsko
kaznivo dejanje storjeno.
Zastaranje se prekine z vložitvijo disciplinske ovadbe.
Zastaranje ne teče v času,, ko se po. zakonu poizve
dovanje ne more začeti ali dalje ukreniti, dokler j e '
osumjenec na begu.
Noben lekarnar ne sme biti od disciplinskega sodi
šča obsojen, dokler ni pristojno zaslišan in po zakoniti
poti pozvan, naj se ibrani.
;

Uredbe osrednje vlade.
ii.
Na osnovi § 25. zakona o lekarnah in nadzorstvu nad
prometom z zdravili z dne 7. aprila 1930. in v soglasnosti
z ministrskim svetom predpisujem

uredbo
o organizaciji disciplinskega sodišča
lekarnarske zbornice v zvezi z disci
plinskim sodnim postopanjem.***
L Obče odredbe.
§1Disciplinsko sodišče je pristojno za poizvedovanje in
sojenje po..disciplinskih kaznivih dejanjih vseh članov
* >Siužbene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
80. decembra 1932., St. 304/CXIV/798.
.'•:;*• i »Službeni list« št. 133/25 iz 1. 1931.
. *** ^Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
7. novembra 1932.. št. 259/XCVII1/689. — Zakon glej:
>Službeni Ust« št. 48/7 in št. 653/83 iz L 1931,

.§2.-

.,

§'5.

Člani disciplinskega sodišča kakor tudi vsak drug
član lekarnarske zbornice so odgovorni za disciplinska
kazniva dejanja, storjena v svojstvu lekarnarja. V tem
primeru, se odstrani obtoženi član z rešitvijo disciplin
skega sodišča začasno do končne razsoje — s svojega
položaja, na katerega se sme vrniti samo, če bi ga disci
plinsko sodišče obtqzbe oprostilo.

§6.
Vsi člani disciplinskega sodišča morajo pred nasto
pom dolžnosti- opraviti vpričo predsednika lekarnarske
zbornice, odnosno vpričo predsednika pristojne sekcije
in odposlanca ministrstva za socialno politiko in narodno
zdravje, odnosno pristojne banske uprave prisego, ki
se glasi:
;
>N. N. prisegam na živega Boga, da bom vršil kot
član disciplinskega sodišča lekarnarske zbornice' meni
poverjene sodne funkcije točno, vestno in nepristranski.
Tako mi Bog pomagaj!«
V pogledu svojih sodnih funkcij sodijo v smislu
zakona svobodno po svojem prepričanju.
II. Eazni disciplinskega sodišča.

§7.
. Storilce disciplinskih kaznivih dejanj, označenih v
§ 3. te. uredbe, kaznuje disciplinsko sodišče:
1; z ukorom;

2. ,kos.
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2. z denarno kaznijo od 100 do 5000 dinarjev lekar-'
narske lastnike in od 50 do 2000 dinarjev, lekarnarske
sotrudnike;
3. z izgubo aktivne in pasivne volilne pravice, za
časno od enega do pet let ali'trajno;
4. z začasno prepovedjo izvrševanja lekarnarskega
poklica ob izgubi aktivne in pasivne volilne pravice.

§8.
Storilec disciplinskega kaznivega dejanja se sme
kaznovati istočasno s kaznijo pod 2. do 4. § 7., in to
po značaju dejanja.
' § 9.
Uprava lekarnarske zbornice mora voditi točno knji
go o izrečenih disciplinskih kaznih. Zato morajo priobčiti
disciplinska sodišča upravi lekarnarske zbornice vsako
izvršno sodbo v prepisu. Ukore in popolnoma vplačane
denarne kazni, ki ne presegajo zneska 1000 dinarjev pri
lekarnarjih lastnikih, odnosno zneska 400 dinarjev pri
lekarnarskih sotrudnikih, izbriše uprava lekarnarske
zlbornice iz knjige, če obsojenec to po triletnem neopo
rečnem vedenju zahteva; v tem primeru se smatra ta
oseba odslej, kakor da ni bila kaznovana.
§ 10./
V posebnih opravičenih primerih sine disciplinsko
sodišče odločiti, da se priobči izrečena disciplinska kazen
javnosti. V tem primeru določi sodišče način in obliko
pnobčitve v mejah § 34. te uredbe.
§ H. .
Vse denarne kazni se stekajo v pokojninski sklad
lekarnarske zbornice; morejo se pa po potrebi tudi ^po
izvršilni poti izterjevati preko pristojnega izvršilnega
oblastva, in to na osnovi izpiska iz pravnomočne raz
sodbe.
:,
'
•
III. Sostava disciplinskih sodišč, pristojnost in njih
izvolitev.
§ 12. .
Disciplinsko sodišče lekarnarske zbornice sestoji iz
višjega in nižjega sodišča, ki se nazivata:
. 1 - Prvostopno disciplinsko sodišče lekarnarske zbor
nice;
2. višje disciplinsko sodišče lekarnarske zbornice;
_ Prvostopno disciplinsko sodišče lekarnarske zbor
nice se ustanovi pri vsaki sekciji zbornice za izvrševa
nj" disciplinske oblasti nad svojimi člani iz upravnega
območja banovine, v kateri je sekcija ustanovljena.
Če se spojita dve ali se spoji več sekcij v eno, imata
ali imajo eno skupno prvostopno disciplinsko sodišče s
pristojnostjo upravnega območja dveh ali več banovin,
katerih sekcije so se spojile.
1
Višje disciplinsko sodišče lekarnarske zbornice. se
ustanovi pri lekarnarski zbornici s sedežem v Beogradu.
Ob sporu med prvostopnim disciplinskim sodiščem dveh
sekcij, iz kakšnih važnih razlogov, zbog bojazni o pristra
nosti ali uplivanju od zunaj, odloči o pristojnosti na
obtožencev ali tožilcev predlog višje disciplinsko sodišče.
V poediiiih primerih sme zahtevati pristojno prvostopno
disciplinsko sodišče od.. višjega disciplinskega sodišča,
naj se poverijo disciplinska poizvedovanja prvostopnemu
disciplinskemu sodišču kakšne druge sekcije, in to v
sporazumu s sekcijo.
.„•":•••

§13.
Prvostopno disciplinsko sodišče poizveduje in sodi
po disciplinskih kaznivih dejanjih lekarnarjev na, prvi ,
stopnji, višje disciplinsko sodišče' lekarnarske zbornice
pa sodi po vloženih pritožbah zoper sodbe vseh prvo
stopnih disciplinskih sodišč poedinih sekcij.
§ 14.

. . . . . . .

Prvostopno disciplinsko sodišče sestoji iz predsed
nika in njegovih namestnikov in 4 članov z enakim Šte
vilom namestnikov, izmed katerih morata en član in en
namestnik biti izmed lekarnarskih sotrudnikov; vsi pa
morajo biti redni člani lekarnarske zbornice iz območja
dotične sekcije.
.-••••
Disciplinska kazniva dejanja sodi senat prvostop
nega disciplinskega sodišča, ki je sestavljen iz predsed
nika ali njegovega namestnika in še dveh članov ali
njiju namestnikov.
i
Predsednik ali njegov namestnik dotoci pred vsakim
disciplinskim sojenjem člane senata.
Predsednika, člane in vse namestnike voli za vsako
sekcijo uprava lekarnarske zbornice z relativno večino
glasov za dobo treh let, in to tako, da se mora trajanje 1
mandata izvoljenih sodnikov prvostopnega disciplinskega
sodišča ujemati s trajanjem mandata članov' uprave
lekarnarske zbornice. Za predsednika prvostopnega di
sciplinskega sodišča sme biti izvoljen samo lekarnar, ki
ima svoj sedež v kraju sekcije. Člani namestniki disci
plinskih sodišč se kličejo v senat samo, če bi bil ; med
tem kakšen član zadržan v izvrševanju teh dolžnosti ali
če Ibi ostalo njegovo mesto Iz kakršnihkoli razlogov
izpraznjeno, odnosno, če je izločen.
: §15.
Višje disciplinsko sodišče sestoji iz predsednika in
njegovega namestnika in dveh članov zbornične uprave 1
in njunih namestnikov.'En član in én namestnik morata'
biti izmed lekarnarskih sotrudnikov.
' • :
,'Predsednika višjega disciplinskega sodišča, in, njego
vega namestnika — ki morata Tbiti sodnika po poklicu
— imenuje minister za socialno politiko in narodno
zdravje na predlog ministra, pravde. : Njiju mandat: 4faja,
do/kler se,ne prekliče.
!.. . i
Ostala dva člana višjega disciplinskega sodišča ianjuna namestnika voli uprava lekarnarske zbornice
izmed sebe z relativno večino glasov na tri leiâçuta*)
mandat jim prestane, ko prestanejo biti člani lekarnar-:
ske zbornice. Voli se 8 tajnim glasovanjem; ob eïiaki
razdelitvi glasov odloči žreb.
;,, ,
. .,
§16.

'

••

•'

, :

'-/\:

Kf[

]"••:•-.

Dolžnost zapisnikarja disciplinskih sodišč vrši tajnik
sekcije, odnosno glavni tajnik zbornice.
Služba vseh sodnikov disciplinskih sodifc'je Častna,
in brezplačna; vendar imajo sodniki.pravico do p^via&flâr
izdatkov, ki so jih imeli ob vršitvi dodeljene jim funk-'
cije. Izdatki te vrste obremenjajo blagajno dotične.sek'cije, odnosno uprave lekarnarske zbornice. PrMšediuku 1
višjega disciplinskega sodišča in njegoveinu namestniku
pa se prizna za čas, ko izvršujeta fo 'funkcijo, рга'уГсаг;'
do nagrade, ki ji določa višino uprava lekarnarske zbor
nice v breme svoje blagajne..
§ 17.
:
,. . ..:,„„.; . . , /
Član prvostopnega disciplinskega sodišča nei inore^
Ibiti ob..istem času tudi član višjega disciplinskega, g o d j ^
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Po dokončanem kazenskem sodnem postopanju pošlje
kazensko sodišče sodbo upravi lekarnarske zbornice in
dopusti po potrebi zborničnemu tožilcu pregled in prepis
spisov.
Če obsodi kazensko sodišče lekarnarja ali lekarnarskega sotrudnika na kazen, s katero je združena izguba
častnih pravic, izgubi ta zbornični član za to dobo tudi
pravice, označene v prvem odstavku člena 7. uredbe o
lekarnarski zbornici.*

šča. Prav tako je treba pri volitvi paziti na omejitev,
razloženo v § 9. te uredbe glede izgube pasivne volilne
pravice za člane disciplinskih sodišč tistih lekarnarjev in
lekarnarskih sotrudnikov, ki so disciplinski kaznovani.
§ 18Člani disciplinskih sodišč, zoper katere je poizvedo
vanje ali razprava zaradi zločinstva, prestopka ali pre
krška aH zaradi disciplinskega kaznivega dejanja v teku,
ne morejo vršiti svoje dolžnosti pri disciplinskem sodi
šču, dokler se postopanje po teh kaznivih dejanjih ne
dokonča.
' Če jih disciplinsko sodišče ali kazensko sodišče
obsodi na kazen, prestane njih častna služba tak-aj, ko
postane obsodba pravnomočna.

§ 23.

-

* •

Po vsaki tožlbi ali ovadbi odloči senat prvostopnega
disciplinskega sodišča na predlog zborničnega tožilca v
tajni seji, ali je treba:
1. postopanje ustaviti;
2. odstopiti prijavo predsedniku sekcije, da posre
duje sam ali po. delegiranem članu uprave s prijatelj
§ 19.
skim svetom in opominom;
j
Disciplinskega postopka se ne sme udeleževati član
3. uvesti predhodno preiskavo.
Preden se izda taka odločba, je treba okrivljeno
disciplinskega sodišča:
1. ki je sam osumljen zaradi disciplinskega kazni-, osebo zaslišati in izvesti po potrebi predhodno preiska
vo. To vodi preiskovalni poverjenik, ki ga odredi pred
vega dejanja ali je sam tožilec-,
], 2. ki je zakonski, drug okrivljenca, odnosno zaseb : . sednik prvostopnega disciplinskega sodišča. Preiskovalni
poverjenik posluje sporazumno z zborničnim tožilcem.
nega tožilca, tudi če je zakon, razvezan ali, ločen, ali
Upravičen
je: zaslišati priče in izvedence; pozvati okriv
zaročenka .(zaročenec) ali sorodnik po.krvi v ravni ; črti
ljenca
na
izjavo
ali zahtevati od njega pismeno izjavo;
ali v stranski črti do četrtega ali po svaštvu do drugega
izvršiti ogled in zahtevati spise in obvestila od sodišč
kolena, tudi če zakon več ne obstoji;
3. kdor je okrivijencu ali zasebnemu tožilcu , posvoi in vseh upravnih in samoupravnih oblasti in drugih usta
jitelj, posvojiteljica,.posvojenec, r.ednik ali rejenec, od nov; vsi ti pa so dolžni dati mu potrebne odgovore, koli
kor je to po zakonu dopustno in kolikor temu ne na
nosno njegov ali njegovih otrok krstni, boter, (kum) ali
sprotujejo razlogi, opravičeni na osnovi veljavnih pred
obratno;
,
. .
4. kdor je bil ali je še pooblaščenec, sotrudnik, pisov.
Če treba, sme preiskovalni poverjenik zaprositi so
varuh (skrbnik) okrivljencu, odnosno zasebnemu tožil
dišče, da izvrši poizvedbe. Pri teh zaslišbah sme sodelo
cu — ali je v stvari pričal, bil za izvedenca ali bil
vati
osebno ali poslati namestnika'in postavljati vpra
določen za preiskovalnega poverjenika;
šanja. Tako sodelovati je upravičen tudi tožilec.
.5.
za
kogar
očitno
spravljajo
drugi
tehtni
razlogi
v
;
Prvostopna disciplinska sodišča morajo dajati drugo
dvom njegovo popolno nepristranost kakor tudi tisti, ki
je sodil na nižji stopnji.
-. drugemu pravno pomoč.
:;
Lekarnarji in lekarnarski sotrudniki morajo pričati
Na njih mesta se pokličejo namestniki.
•in oddajati mnenja pred prvostopnim disciplinskim sodi
IV. Disciplinsko postopanje na prvi stopnji.
ščem. Drugih oseb ni moči k temu primorati. Zasliše,.:
.... §.20.
• vanje prič in izvedencev pod prisego sme vselej opraviti
Vsi organi lekarnarske zbornice in iijen tožilec so samo pristojno sodišče. Na zasliševanje prič in izveden
dolžni naznaniti upravi sekcije vsak primer disciplin cev in njih nagrade se uporabijo predpisi zakona o
skega kaznivega dejanja lekarnarjev in lekarnarskih so- sodnem kazenskem postopanju.**
trudnikov; sekcija pa jih odpošlje, če spozna, da se da
. § 24.
dejanje smatrati za disciplinsko kaznivo dejanje, po
Spisi dovršene preiskave se priobčijo zborničnemu
potrebi • prvostopnemu disciplinskemu sodišču.
;•- Prvostopno disciplinsko sodišče uvede postopanje tožilcu, ta pa jih pošlje s svojim predlogom prvostopne-,
po službeni dolžnosti, ko izvé bodisi po upravi sekcije mu disciplinskemu sodišču v 15 dneh od njih prejema.Če se glasi njegov predlog, dà je treba voditev prebodisi na kakšen drug način za disciplinsko kaznivo
iskave ustaviti,, sme senat prvostopnega disciplinskega
dejanje svojih članov.
'sodišča na tak predlog, Če ga ne usvoji, odrediti dopol
nitev preiskave.
,.Če prvostopno disciplinsko sodišče spozna,-da je
Če obseza predlog obtožbo, se o^njej rešuje na raz
prijavljeno dejanje kaznivo po kazenskem zakonu, ob
pravi. "• '
'
vesti o tem pristojnega državnega tožilca. ' ,
pokier se ne dokonča to kazensko sodno postopanje, : • - Z o p e r odločbo, da se določi razprava, ni pritožbe.
prestane preiskovanje in sojenje «disciplinskem, kazni
v:.'.-',',:/;.
.'. 4 25. >
•
•
vem' dejanju; prvostopno disci plinsko sodišče pa lahko
Predsednik 1 prvostopnega disciplinskega sodiščaaft
začasno odstrani okrivljenca od dolžnosti.
njegov namestnik določi kraj, dan in liro razprave, kakor
Hudi člane senata (§ 14., tretji odstavek). Razprava.se
Kazenska sodišča morajo obvestiti upravo lekarnar mora določiti tako; da preteče od dne vročitve poziva
ske zbornice v Beogradu, če se uvede zoper lekarnarja ;
- * »Službeni list« gt: 411/61 iz 1. 1931
ali lelcatrlafskega sotrudnika kazenska preiskava, vloži
** >Uradni listi št. 432/109 iz l. 1929.
obtožnica ali бе se dene v pripor ali preiskovalni zapor.
'
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obtožencu do dne razprave najmanj 8 dni. Obtoženec se
sme temu roku • odpovedati. Predsednik ali njegov na
mestnik odredi razen tega, da se obvesti o razpravi zbor
nični tožilec, pozovejo priče in izvedenci in pripravi vse,
kar je za razpravo potrebno.
Obtoženec in zbornični tožilec smeta v 5 dneh od
dne vročitve podati predloge za razpravo ali zahtevati,
da se razprava odgodi; 0 tem odloči predsednik prvo
stopnega disciplinskega sodišča in zoper njegovo rešitev
ni pritožbe.
.
' § 26.
9 D t o „ ž . e n e c a l * v s * ' ^ e ^ ћ J e v e 6 > ^ upravičeni zahte
vati .izločitev predsednika ali članov, če je njih nepri
stranost dvomna. 0 opravičenosti take zahteve odloči se
nat prvostopnega disciplinskega sodišča brez udeležbe
odklonjenih članov.
Itocene člane nadomešte drugi člani disciplinskega
sodišča, ki jih odredi predsednik. Zoper to rešitev ni
pritožbe. Odločanju o tem, če se izločitev usvoji, predse
duje na razpravi namesto odklonjenega predsednika nje
gov namestnik, če pa se tudi ta odkloni, po letih naj
starejši član sodišča.
.:,..'•
Izločitev se sme zahtevati samo tri dni pred raz
pravo.
,•••'> •'•'.-!:!
V. j
. , , . , . V.
Ce se zahteva izločitev «Vsega prvostopnega disci
plinskega sodišča, odloči'o-opravičenosti zahteve višje
disciplinsko sodišče, ki odredi, če jè odklonitev opravičena, za razpravo prvostopno disciplinsko sodišče druge
sekcije. Izločitev poedinih članov ali vsega tako določe
nega prvostopnega disciplinskega sodišča se ne • more
vec zahtevati.

zborničnega tožilca, obtoženca in njegovega
č e g a ima, in bistveno vsebino razprave.
:

"•

•

•'• •

ч

hranilca,

§ 31.

Po dokončani razpravi sklene senat prvostopnega
disciplinskega sodišča sodbo, pri čemer. vzame v poštev
samo to, kar se je podalo na razpravi. Sodba se sklepa
z večino glasov; člani glasujejo po starostni vrsti, pričenši od najmlajšega; predsednik pa glasuje poslednji.'
Sodišče ni vezano ne na rešitev ne na sodbo kazen
skega sodišča, s katero je bil obtoženi oproščen kazen
ske odgovornosti; marveč sodi po svojem svobodnem
prepričanju, pridobljenem na osnovi ocene vseh dokazov
obtožbe in obrambe.
-•-•..
§ 32.
•

Zbornični tožilec pri prvostopnem discipRnsfeem so
dišču je poklican, da zahteva pred njim zaradi zaščite
po službeni dolžnosti ali po nalogu uprave sekcije pre
iskavo in kaznovanje dejanj, ki se kaznujejo disciplin
ski. Prav tako je njegova dolžnost, vsa taka kazniva de
janja, ki se rhu prijavijo ali za katera sam izve, takoj na
znaniti upravi sekcije, odnosno prvostopnemu disciplin
skemu sodišču in sodelovati pri preiskavi, in razpravi
s tem, da predlaga vse, česar treba, vlaga in brani In
zastopa obtožbo.
Zborničnemu tožilcu se da|o,na vpogled vsi.službeni
spisi, preden senat prvostopnega disciplinskega' sodišča
o njih odloči, da more podati svoje predloge.
Zbornični tožilec mora vsaki seji prvostopnega disci
plinskega sodišča prisostvovati, izvzemši seje, v katerih
se posvetuje o razpravi. . ...
§ 27.
Tožilcu je dovoljeno, ob vsakem času. s pregledom
Obtoženec, najsi pride na razpravo ali ne, je upra spisov se poučiti o stanju uvedenih preiskav in zahte
vati, naj se mu priobčijo; vendar s tem ne sme disciplin
vičen imeti svojega branilca.
Senat prvostopnega disciplinskega sodišča.sme od skega sojenja ne zadrževati,, ne opočaonjevati.
. Zbornični tožilec mora podati o stanju- uvedenih
rediti po svoji izprevidnosti, naj pride obtoženec osebno
na razpravo. Če ne pride in ne predloži dò /razprave : preiskav poročilo: ministra za socialno • politiko in na
dokazov, s katerimi opraviči svoj neprihod, se opravi rodno zdravje^ kadarkoli ta to zahteva.
razprava in izreče sodba tudi brez njega, vpričo njego , : Tožilec, mora. zahtevati, od prvostopnega disciplin
v
vega branilca; če ga pa ni postavil, se mu postavi bra skega sodišča, .če opazi kakšen zastoj, ali nerednost
sojenju, da se zastoj, ali nerednost odpravi. :
nilec po uradni dolžnosti.

§ 28.
• •;•
' :••/••
"'.-."è.'râ. . '_'"•.."''
Okrivljenec se s sodbo oprosti obtožbe aH se obsofti •
Razpravlja se v tajni seji; dostop pa je dovoljen ;
članom lekarnarske zbornice. Toda ne te osebe, ne zbor 'zaradi dejanja, zbog katerega je bil dejan pod obtožbo.
nični tožilec, ne obtoženec, ne njegov branilec ne smejo, V sodbi je treba izrecno navesti, ali jé lekarnar ali leprisostvovati posvetovanju o sodbi in drugim glasova karnarski sotrudnik kriv. zaradi .kršitve zakonskih : prednjem senata- prvostopnega disciplinskega sodišča. Pre îpisov ali pregrešitve zoper dolžnosti svojega poklica ali
zaradd yedenjat ki utegne oškodovati čast in ugled lepovedano je priobČevati javnosti delo na razpravi.
karnarskega stanu. V sodbi je treba navesti tudi kvali
§ 29.
fikacijo dejanja na osnovi razpravnih podatkov i o ' p o
Razprava se začne z ustno obrazložitvijo stanja po tem izreči kazen. Sodba,; s katero se odloči o disciplin
poročevalcu, ki ga je odredil predsednik izmed članov ski kazni, mora ' obsezati odločbo o povračilu stroškov
se
_nata prvostopnega disciplinskega sodišča.' Nato se za-. disciplinskega sojenja.
§34.
slišijo obtoženec in pozvane priče in izvedenci, se čitajo
zapisniki o zaslišanju in drugi spisi, zbornični'tožilec
Sodbo je objaviti najkesneje v 15 dneh ; ! po ^dokon
pa poda svoje, predloge. Poslednja beseda, gre braniku čani razpravi obenem z razlogi, in vroö'iti pbtož,enou in
in^ obtožencu. Če senat prvostopnega disciplinskega so zborničnemu''tožilcu.
. , ' ' . . ' ' .
:!
dišča spozna, da je treba opraviti kakšno dopolnitev ali
Pravnomočne sodbe se. po odločbi senata prvostop
zbrati še kakšne dokaze, odredi, česar je. za .to treba, in
nega disciplinskega sodišča lahko objavijo vceloti, ali v
določi novo sejo za nadaljevanje razprave'. '.' '."
'.[ izpisku v stanovskih listih. .
''
•

'

§30.,

-

••••,-,;

•/;:

!" :-- : ;
'.
' - : "' : ' •' ; § : . 3 5 - ; \- •'; ' . ' : " , : ' ' : ' 'V ?••';'.f"
Na razpravi se vodi zapisnik; vanj jé.vpisati imena., ; " Stroške disciplinskega sojenja zalaga sekcija zbor-,
vseh članov senata prvostopnega disciplinskega sodišča, nice; obsojeni lekarnar ali lekarnarski sotrudnik' pa # '
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je dolžan stroške povrniti. Toda če je disciplinsko po
stopanje izzvano po prijaviteljih z neosnovano prijavo
v namenu, obtožencev ugled oškodovati, sme prvostopno
disciplinsko sodišče v takem primeru obsoditi prijavi
telja, da trpi stroške.
§ 36.
Sodbe se vračajo v zaprtem pismu okrivljencu oseb
no ali njegovemu branilcu.
Če se ne ve, kje okrivljenec stanuje in ni imenoval
branilca, določi senat prvostopnega disciplinskega sodiSča^ enega člana zbornice za njegovega branilca, dokler
sodišče ne izve, kje stanuje, ali ne imenuj« drugega
branilca. Ta branilec brani okrivljenca in ima vse pra
vice, ki pripadajo okrivljencu.
.„
Priobčiti okrivljencu poziv in sodbo po časopisju ni
dovoljeno.
§ 37.
Če se vloži pritožba (§ 38., § 39., četrti odstavek,
in § 46-)) jo vroči predsednik prvostopnega disciplin
skega sodišča zborničnemu tožilcu, ki poda svoje pred
loge.
l
§ 38.
Zoper sodbo prvostopnega disciplinskega sodišča o
krivdi in kazni kakor tudi o povračilu stroškov je do
pustna pritožba.
Za pretres pritožbe je pristojno višje disciplinsko
sodišče.
Pravico do pritožbe imajo:
1. okrivljenec, če je obsojen;
2. okrivljenčevi roditelji, otroci in vdova, če je umrl,
preden je postala razsodba pravnomočna;
3. zbornični tožilec.
Pravna sredstva se vlagajo pri prvostopnem disci
plinskem sodišču pismeno v 15 dneh po vročitvi sodbe
ali rešitve; ta rok se ne more podaljšati.
Ce je poslednji dan roka praznik, se konča rok prvi
delavnik po prazniku. Dnevi, v katerih bi pravno sred
stvo moralo dospeti s pošto, se v rok ne računijo. Pravna
sredstva se smejo vložiti tudi po brzojavu.
Će tisti, ki je obsojen na disciplinsko kazen, umre,
dokler teče rok za pravno sredstvo, začne teči rok va
osebe, navedene v § 38., točkah 2. in 3., od dne njegove
smrti.
Pritožbe, predane po roku, zavrne prvostopno disci
plinsko sodišče; vendar je zoper tako zavrnitev dopust
na pritožba.
Pravočasno vloženo pravno sredstvo odloži izvršitev
odločbe, zoper katero je vloženo.
Če se pokaže potreba, zahtevati dopolnitev spisov
ali kakšna pojasnila od prvostopnega disciplinskega so
dišča, lahko odredi predsednik, višjega disciplinskega
sodišča to še pred sejo.
§ 40. Višje disciplinsko sodišče rešuje v nejavnih sejali,
in to praviloma brez poziva strank. Predsednik višjega
disciplinskega sodišča pa lahko zaradi pojasnila, ki se
po pismeni poti ne bi dalo dobiti v zadostni meri, po
zove tožilca kakor tudi nasprotno stranko, naj prideta ob
določenem času na sejo. Svojo odločbo sklene višje
disciplinsko sodišče v seji, ki jo skliče predsednik in
pri kateri morata biti prisotna razen predsedujočega še
dva člana.

§ 41.
Višje disciplinsko sodišče sklepa z večino glasov.
Najprej glasujejo člani po starostni vrsti, pričenši od
najmlajšega; predsednik pa glasuje poslednji.

§42.
Rešuje pritožbe, višje disciplinsko sodišče pritožbo
ali usvoji ali pa zavrne kot neutemeljeno. Če pritožbo
usvoji, lahko odločbo, zoper katero je vložena, ali predrugači ali pa razveljavi, če je potrebna dopolnitev, odncfcno popravek postopanja. Odločbo Jahko predrugači v
okviru pritožbe, ali celoma ali le deloma.
Če se odločba razveljavi zaradi nedostatnosti ali ne
pravilnosti postopanja, mora prvostopno disciplinsko so
dišče, za čigar odločbo gre, storiti po pripombah višjega
disciplinskega sodišča vse, česar treba, in izdali novo
odločbo. Če je ta odločba bila sodba, se sme izdati ta
samo na osnovi nove razprave,
§ 43.
O seji se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik,
člani in zapisnikar. Odločbo podpišeta predsednik in
zapisnjkar. Odločba mora biti pismeno izdelana v 8 dneh.
Zapisnik o seji in izvirne odločbe ostanejo v arhivu
višjega disciplinskega sodišča, spisi z odločbo višjega
disciplinskega sodišča pa se vroče pristojnemu prvo
stopnemu disciplinskemu sodišču v nadaljnje uradovanje.
§ 44.
Predmeti, ki spadajo v pristojnost višjega disci
plinskega sodišča, se morajo vpisati po vrsti, kakor pri
hajajo, v poseben vpisnik; številka vpisnika pa se mora
zapisati na ovoj dotičnih spisov. V vpisniku se mora
označiti tudi, kateri dan je predmet dospel, njegova vse
bina, datum odločbe, kratka označba odločbe in datum
ekspedicije odločbe. Ta vpisnik vodi zapisnikar višjega
disciplinskega sodišča. .
V. Obnova disciplinskega sojenja.
§45.
Če se disciplinsko sojenje prekine ali če se obtože
nec oprosti, se sme sojenje v okrivljenčevo škodo obno
viti samó, če se navedejo nove činjenice ali novi dokazi,
ki utegnejo sami po sebi ali v zvezi s prej preiskanimi
dokazi biti sposobni, da se ugotovi okrivljenčevo kaznivo
dejanje, pa niso bili znani ali niso mogli biti predloženi.
Če je lekarnar ali lekarnarski sotrudnik obsojen na
disciplinsko kazen, se sme dovoliti obnova sojenja v obsojenčevo škodo samo, če bi nove činjenice ali dokazi
sami po sebi ali s prej preiskanimi dokazi utegnili opra
vičiti hujšo kazen, pa niso bili znani. Predlog o tem poda
zbornični tožilec.
Na disciplinsko kazen obsojeni, njegova vdova, rodi
telji in otroci smejo zahtevati obnovo sojenja tudi po iz
vršeni kazni, če navedejo nove činjenice ali dokaze, ki
bi sami po sebi ali v zvezi s prej navedenimi dokazi
utegnili opravičiti namesto strožje milejšo kazen.
:

'

§ 46.

O obnovi sojenja odloča brez predhodne razprave po
možnosti isti senat prvostopnega disciplinskega sodišča,
ki je sodil v prvem primeru.
<
V tem postopanju se smejo upoštevati v obsojenčevo
korist samo tisti dokazi, ki so dejanski novi in za katere

2. kos.

15

se ugotovi, da zanje obsojenec ni vedel niti jih mogel
predložiti.
Zoper rešitev prvostopnega disciplinskega sodišča je
dopustna pritožba na višje disciplinsko sodišče. Pritožbo
je vložiti v 15 dneh od prejema rešitve.

Ministrski svet je usvojil v svoji seji z dne 25. ok
tobra 1932; in se izjavil soglasnega s to uredbo o orga
nizaciji disciplinskega sodišča lekarnarske zbornice v
zvezi z disciplinskim sodnim postopkom S. br. 33 z dne
L januarja 1932.
Predsednik ministrskega sveta
§47. •
dr. Milan Srškić s. r.
Z odobritvijo obnove sojenja prestane sodba veljati,'
(Slede podpisi ostalih gg. ministrov.)
kolikor se tiče tistega kaznivega dejanja, zaradi katerega
se je obnova odobrila. Z obnovo se vrne predmet v sta
nje poizvedb. Toda senat prvostopnega disciplinskega so
dišča, ki je dovolil obnovo v okrivljenčevo korist, sme
izreči po pristanku zborničnega tožiloa takoj sodbo, s
katero se obtoženec oprašča ali mileje 'kaznuje.
12.
§ 48.

Če se okrivljenec, .v "čigar korist, je. bila odobrena
obnova sojenja, iznovâ obsodi, se ne more izreči zoper
njega strožja kazen od kazni, na katero je bil prej s
sodbo obsojen. Pri odmeri kazni je upoštevati že presta-,
no kazen.
• ,
:
VI. Posredovanje pri mirnem poravnavanju.
'
§ &' ;
Razen spredaj razloženih disciplinskih funkcij smejo ;
člani pristojne uprave sekcije, predsednik sam ali pa;
tisti clan, ki ga on določi, dobrohotno posredovati pri
mirnem.poravnavanju ob polemikah osebnega značaja in
prepirih med poedinimi člani lekarnarske zbornice, da
.se na ta način odvrnejo vse .nezaželene posledice, ki bi
utegnile oškodovati ugled in čast lekamarskega stanu.
Dolžan pa je storiti to na zahtevo prvostopnega disciplin
skega sodišča (§ 23., točka 2.).
_• To funkcijo Vrši predsednik, odnosno delegirani član
.pristojne uprave ustno z osebnim svojim, vplivanjem, ali
pismeno v smislu prijateljskih nasvetov Лп opominov
glede na morebitne slabe posledice, vse pa po svoji naj.boljši izprevidnosti.
VII. Prehodne odredbe:

Izpremembe in dopolnitve
v tarifi o pobiranju žigovine za merila
in dragocene kovine.*
. Na osnovi člena 29. zakona o merah, njih rabi v
javnem prometu in nadzorstvu nad njimi ter v sporazumu;
z ministrom za finance
odločam:

Člen 1.
V členu 2. tarife o pobiranju žigovine za merila ш.
dragocene kovine (»Službene novine« St 297/XCVI z dne
18. decembra 1931.)** je teveeti te-le izpremembe in do
polnitve:
\
— '
1. Pri dolžinskih in debelinskih merah je treh*
dodati:
»Priprave,za dolžinsko merjenje. . . Din 50'—
Priprave za površinsko merjenje. . . Dia 100"—<.
2; -Pri tekočinskih merah, pripravah
:
za merjenje- tekočin in votlih merah za
merjenje suhih' tvanin se izpreminjajo tele
postavkef
§ 50.
Namesto;
Prvo volitev članov za prvostopno in višje disciplin
• Priprave za merjenje te•
sko sodišče po tej uredbi je opraviti V prvi redni seji
kočins
.
i
•
„
"..
.
.
.
•
•
•
.
:
»
Din
10-—
•
:•
. ••;•
' •:
uprave lekarnarske zbornice potem, ko stopi ta uredba
Priprave za merjenje ben
v moč.
'
cina in pod. . . . . . , . D i r i 100-—
'
Imenik izvoljenih sodnikov disciplinskih sodišč mora
Leseni zaboji .' . : . . . Din Ђ-—
priobčiti zbornična uprava ministrstvu za socialno poli
Okviri za merjenje drv . Din od
tiko in narodno zdravje v 8 dneh. Najmanj polovica čla stopi besedilo:
nov disciplinskih sodišč in njihovih namestnikov mora
>Priprave 'za merjenje tekočin:
stanovati v kraju sedeža zbornice, odnosno sekcije. •
do ,5 litrov_ _., . . . . . . . . * . . . . Din 20--W
§61.
čez 5 do. ,{20 litrov
. . . . . , . * Din 50*—
. . . . . . , . .- Din-100-—
Vsa .državna in samoupravna "oblastva v državi mo čez 20 do Ï0Q litrov
nad
100
litrov
.
.
.
.
<
' . . - . • . . , . . Din 160*—
rajo iti disciplinskemu sodišču lekarnarske zbornice in
Pri pripravah za merjenje tekočin z več posodami za
njegovim organom na roke in jih po potrebi v mejah za
merjenje'se pobira spredtfj določena žigovina-at vsakokona podpirati v njih službenem poslovanju,
,.
posodo.
§ 52.
Okviri^ za. merjenje drv:
.'
Ta uredba stopi v veljavo % dnem, ko s© razglasi v do 2 m * , i , ;; i , , . a , , « , « Dto 5*—
ned'2чп»-.-v i . . . . ........ . « » Din IO--:-. .
>Službenih novinah«.
fôsem' zabòji.'in ostale posode... . » «' . Din lOr-^tf.
V Beogradu, dne 25. oktolbra 1932.; S. br.'83/32,
:

Minister za socialno politiko - ' .' ' : *. iSlažbehe. novine kraljevine .Jugoslavije«. z dne
•30. decembra 1932., St; 804/CXIV/800.
in narodno zdravje
1т*п РисеЦ e, s^
•* ^Službeni liatc St 197/16 iz,l 1Ô82.
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M
ölen 2.
Ta odločba stopi v moč dne 1. januarja 1933., potem,
ko je bila razglašena v »Službenih novinah«.
У Beogradu, dne 24. decembra 1932.; št. 6906/932.
Münster za trgovino
in industrijo
:••'•>
dr. I. šumenković s. r.
13.

Dopolnitev
uredbe o draginjskih dokladah državnih
upokojencev.*
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. marca 1931.,
§§ 133. in 154. zakona o državnem prometnem osebju z
dne 22. junija 1931., členov 321., '334. in 345. zakona o
ustroju vojske Ln mornarice z dne 30. septembra 1931.,
, členov 113. in 119. zakona p žandarmeriji (orožništvu) z
dne 6. novembra 1931., členov 86. in 95. zakona o obmejni
četi z dne 5. novembra 1931., § 62., točk 5., 12., 13., 14 in
17. finančnega zakona za 1. 1932./1933. 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 фо • pr-edlógu ministra za
finance v seji z dne 19. decembra 1932. odobril, da se
• uredba o draginjskih dokladah državnih upokojencev
št. 11.330/1 z dne 14. marca 1932.** dopolni tako-lè:

»1. Dovoljuje se dajanje pooblastitev za nabavo deviz in valut za vzdrževanje študentov-štipendistov poedinih ministrstev ali skladov, prosvetnih dobrotnikov, v
inozemstvu, neglede na število vpisanih semestrov.
2. Dovoljuje se dajanje pooblastitve za nabavo deviz
in valut za vzdrževanje v inozemstvu tistih študentov,
ki obiskujejo fakultete, odnosno šole, ki jih v naši državi
ni, s pogojem, da imajo na dotična fakulteti, odnosno
šofc vpisane najmanj '4 semestre, ne vštevši v to zimski
semester šolskega . leta.. Ï932./1933.«
Iz oddelka za državno računovodstvo ministrstva za
finance,, dne 25. novembra 1932.; št. II.-154.690.
15.

Razne objave
iz „Službenih novin".

Številka 272 z dne 22. novembra 1932.
Minister za promet je premestil z odlokom z dne
10. novembra 1932. y istem svojstvu po potrebi službe
k pošti in telegrafu Brežice Mrak Marijo, p. t. urad
nika VIII. položajne skupine pošte in telegrafa Ljub
ljana 1.
Minister žk promet je premestil z odlokom z dne
;Ï0. novembra 1932. v istem svojstvu po potrebi službe
k pošti in telegrafu Murska Sobota V es e n j a k F r a n ' .
čiško, p. t. manipulanta X. položajne skupine pošte in
telegrafa Središče ob Dravi.
Z odlokom ministra za promet z dne 26. okto
V členu 3., odstavku (»), se za besedami »upravnika bra 1932., P. t. števi 90185, je bila upokojena Modri
samostojne monopolske'uprave« dodajajo besede:, »po jan Zofija, p. t. uradnik VIII. položajne skupine pošte
verjenika кг.- zemaljske vlade v Zagrebu, poverjenika in telegrafa Ljubljana 1.
Številka 273 z dne 23. novembra 1932.
deželne vlade v Ljubljani, narodnega poverjenika v. od
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne
seku za Bačko, Banat in : Baranfó, delegata ministra za
finance, vršilca poslov oddelkovuih predstojnikov bivše 28. junija 1932., Št. 68909, je bil upokojen na lastno
prošnjo C a m p a J o š k o , pisarniški oficial pri višjem
zemaljske vlade v Zagrebu,«.
deželnem sodišču v Ljubljani.
- II.
Z odlokom ministra za promet z dne 12. novembra
1932.
je bil upokojen K r . a j n č i č M a r t i n , nadzornik
Te dopolnitve dobe obvezno, moč. od .prvega dne
meseca, ki nastopi za mesecem, v katerem so bile raz premikačev VIII. položajne skupine s plačo 3. perdodglašene v »Službenih novinah«.. ,. . ':•..•••..'•:••'• skega povišica pri direkciji državnih železnic v Ljubljani.
., Z odlokom..ministra za trgqyino. in. industrijo z dne
Iz občega.oddelka ministrstva za.iiriance v Beogradu,
4,'.novembra'1932.,
I. štev., 37677/0, je bil postavljen; za
dne 19. decembra 1932.; št. 53;578/L
profesorja VIII. položajne skupine državne tehniške sred
nje, sode v Ljubljani i ng. D o v i č J o s i p , uradniški
pripravnik iste šole.
14.
Z odlokom ministra za trgovino in industrijo z due
Pooblastitve za. nabavo deviz m valut, t 4. novembra 1932., I. štev. 37670/0, je bil postavljen. za
nastavnika IX. položajne skupine državne tehniške sred
V zvezi z odločbo- št. II.-136-.490 z due l'è. novembra
nje šole,v Ljubljani ,Šti rn J o s i p , uradniški priprav;
I932.ft je sklenil ministrski svet v svoji seji z die 9. de!- nik iste šole.
'.,' . . . . : • ,
<5embra 1932., št. II.-154.699 tako-le:
Z odlokom ministra, pravde z dne 12. novembra
* »Službene novine kral.evine Jugoslavije« z dne 1932., štev. 1ÌÓ087, sta bila premeščena na prošnjo K г i žn i k A n t o n , kanclisti; IX. položajne skupine, od
30. decembra 1932.,.št. 304/CXIV/799. .,
okrajnega sodišča na. Vrhniki k okrajnemu sodišču v
** »Službeni list« št. 253/24 iz" 1. 1932.
f »Službene' novine' kraljevine Jugoslavije«' z dne Radovljici in J e r a n č e S l a v k o , kancMst X. položaj
ne' skupine, od okrajnega sodišča v Radovljici k okraj
30. decembra •1932.". Št. BOi/CXrvySOl. '. :,: ,
nemu sodišču na; Vrhniki. ' '
ff »Službe'ni'list« lt.' 762/95 iz 1. 1932. " . .
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Izdaja kraljevska banaka uprava Dravske banovine: njen predstavnik-i#r urednik: Pohar Robert v Ljubljani.
Tlaka in zalaga; Tiskarna »Meikuc«.y Ljubljani;' njen predstavnik; ©tajar ;Michâlek v Ljubljani.

Štev. 2,

SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BÂNOVM
Priloga h koau 2. IV. l e t n i k a z d n e 7. januarja 1933.

Razglasi kraljevske
banske uprave
VI. No. 6675/44

o—

Srez

28

Pregled nalezljivih bolezni
v Dravski banovini.
od 8. decembra do 14. decembra 1932
Po naredbi ministrstva za narodno zdravje
S), or. 4948 z dne 21. marca 1930.

e

Srez

I

«'S

>
S

S3

£4

Skupina tifuznih bolezni
Brežice
1 .— 1
Celje
2 — 1
Celje (mesto) . . . . . .
2 — 1
Dolnja LeDdava . . . . .
11 6 1
Gornjierad
1
Kamnik. . . . . . . . . .
1
Kranj
.
2
Kočevje . . . , , . . , .
12
Krško
1 1
Litija
1 1
Ljubljana (srez) . . . .
6
Ljubljana (mesto) . . .
4
Maribor levi bree . . .
2
Murska Sobota
1
Prevalje . . .
1

Radovljica . ; . ; ; ; ; ;

»lovenjerad.ee
Smarie ori Jelsab
Vseea .
Griža.
Brežice
Kočevje . . . » i
Krško
......
Ljutomer
Murska Sobota. .
Novo mesto . . ,
Prevalje
. . .,

i

1
2
2
55

Dysenteria.

Vseea
Škrlatinka. — Scarlatina.
Celie
1 1 """"
2
velie (mesto) . . . . , ,
1
1
1
Dolnja Lendava . . . .
1
1
Kamnik.
1
.
6
"Kočevje
6
1
1
Konjice .
2
2
Krško . .
.
1
1
Laško . .
1
—
3
Litija
.
3 1
4
Ljubljana (srez)
Ljubljana (mesto)
.
8 3 1
10
Ljutomer
.
3 —• 2
1
Maribor levi breg
. 16 2 —
18
Novo meeto
6 —. 4
2
I
50
8 9 - 4 49
Vseea
•

Ošpice. — Morbilli.
Celje (mesto) , , » . .

1Ж::-::::::::
Šmarje pri JelSab . . .
.Vsega

1

-

6

Srez

o»
Otrpnjenje tilnika. — Polyomyelitis
acuta.
Celje • • . . . . . » . » » 3 — — — 3
1
1 — — —
Dolnja Lendava . . . » »
1
— —
Kočevje • • • i m » » 1
2
Krško . . > > > ( . . » . • 1 1 — —
1
Loeatec ;. . . . . . « » . » , 1 — — —
1
—
1 —
Ljutomer . . . . . . . . .
1
Maribor levi bree . . . i 1 — — —
1
1 1 1 —
Murska Sobota . . « • - .
3
3 — — —
Vsega . . . 13 2 1 — 14
Ljubljana, dne 20. decembra 1932.
Kralj, banska uprava Dravske banovine
•,. . • T Ljubljani.
•

—

—

•

•

*
i V. No. 70/103

4130 3—3

Razglas o licitaciji.

; Kraljevska b a n s k a uprava Dravske
banovine v Ljubljani razpisuje za preivzem regulacijskih- d e l n a notranji Muri
iz k r e d i t a po p a r t . 519 drž. budžeta
[ 1982./33.
prvo javno pismeno ponudbeno licitacijo
na dan 17. januarja 1933. ob 11. u r i dop.
Nalezljivo vnetje možganov.
v prostorih hidrotehničnega odseka v
Meningitis cerebrospinalis epidemica.
Ljubljani, Stari trg 34/li. Pojasnila se
dobivajo med: u r a d n i m i u r a m i p r i hidroBrežic;
........
'. 1 —. 1 —
tehničnem odseku.
Ljubljana (mesto) .
, 1 — 1 —
Ptuj
1 — —
P o n u d b e naj se glase v obliki popu
2 1 ,.'« —
1 sta v odstotkih (tudi z besedami) n a
vsote odobrenega proračuna* k i znaša
Din 470..057-32...
Dušljivi kašelj. — Pertussis.
Podrobnosti- razpisa so razvidne iz
Litija
••• - I 7 1 - П 1 razglasa o licitaciji v. >Siužbenih novi7 - ?7 Vsega
nah< hr na 'razglasni deski tehničnega
Ì oddelka; :
Sen. — Erysipelas.
Kralj, b a n s k a u p r a v a Dravske banovine
— 1 — —
1
v Ljubljani,
Črnomelj
• •• • — 1 — — ' 1
dne
23.
decembra 1932.
Dolnja Lendava . . . . . -— . 2 ~~ —• 2
1
— 1 — —
Laško . . . . . » • • » • • T—, 1 —, .— . 1
•vv
2
Logatec
• — 2 — —
1
Maribor desni bree • • 2 — 1 —
Maribor levi bree ' . •• » 4 —. 1 — . 3
Maribor (mesto) . » •.
4 — 2 — - 2
Novo mesto . . . . . . .
8 2 11 '— 4
- -- —. 1
Pre va lie . . . . . . . . . •• 1 •—•
2 — 1 ••*-- 1 A 366/32—é.
Radovljica . . . . . . . .
16—3—2
.-"•".
Slovenjjiradec:... » • » .
1 ; — ,"•• 1
.3 — Ó — —.
Smarie Dri Jelšah . . . .
19 11 9 21
Vsega , .•
'

asi
I iii sodnih oblastev

Poklic dedičev neznanega
bivališča.

Katarina Hole, p r e j vdova Kiramberger roj. Fefenčič; bivša posestnica v S p .
Voličini hat. 74, j e u m r l a d n e 22. no^
ivembra 1932 i n nd zapustila nikaketpo: slednje n a r e d b e . Rojena je bila v ZaOtroSicna vročica. — Sepsis
gòrcih, župnija Sv. Lovrenc v Slov. gopuerperalis.
'ricah.
<•
— __
i ; Zakoniti dediči so v Zagörcih, župnija
Litija
1 "—
i
Sv. Lovrenc v Slov. goricah. Njih bivaLjubljana (srez) . ...
2 .— :? i
Novo mesto .' . •
Idšče sodišču n i znano, ter se radi tega
'.
...
;i —
— , i jpoživljejo. da. se tekom enega leta od
Prçvalje
Уsega , . , . 1 4 1 i -— 4 41 ;danes n a p r e j zglasijo p r i tem' sodišču.
Krčevita odrevenelost. — Tetanus.
II
Maribor desni breg -..
1 - Vseea

•

1|

H

Davica.,— Diphteria et Croup.
Brežice . . . . . » » • » . 16 5 2 — 19
9
Celje . . • •••«•»»» 10 8 9 —
2
3 1 2 —
Celje (meeto) . . » » . .
4 2 1 —
6
Dolnja Lendava . » . . .
l
1
Kamnik..........
Kranj . . . « « < •• i « . 12 •6' ' • • ' l - — 17
1
Kočevje < > • i » • . . » 1
1
• Konjice • < t » . » • • • »2 ,_ 2 _
Kršk. . . . . . . . » » . . 16 8 .6 1 17
3
4 2' 3 —
Laško . . . . . . . . . . .
1
3 — 2 -r.
Litija . . . . . . . . . . .
10 2 1 —' 11
Lpeatec
Ljubljana (srez) . . . . 19 9 3 1 24
8 3 1 — 10
Ljubljana (mesto) . . .
9 1 8 2
Ljutomer
Maribor desni brez • • 8 8 3 1 12
22
Maribor levi b r e e , . . . . 29 7 14
Maribor (mesto) . . . . 16 4 7 — ' 18
Metlika •:•'. . . . . . . . . .
2 — — •~- 2
2 1 1 _.
Murska Sobota. . . . . ,
9 3 1 — • 11
Novo mesto . . « • • » »
3
Prevalje . . . . . . . . . - .0' 8 b —
Ptui
. . . . . . . . . . . li 3 5 1 8
2
1 2 1 —
P tu i (mesto) . . . . . . .
Radovljica . . . . . . . . 27 3 7' — 23
Slovenjgradec . . . . . . 12 4 6 — 10
Smarie pri Jelsan . . ^ . 11 7 6 2 ;io251 92 97 8
Vsega
—

1
1
16
1
1
2
12
2
2
6
3
2
2

2
2
53 j 8 | 6 |

—

•I
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Stran ff.

Štev. 2.
•n

Po preteku tega roka se bo obravnavala
zapuščina z ostalimi dediči in z gospo
dom Holcem Francem, posestnikom v
Oblakih, pošta Juršinci pri Ptuju, ki je
bil postavljen odsotnim dedičem za
skrbnika.
Okrajno sodišče Sv. Lenart v Slov.
goricah odd. I.,
dne 29. decembra 1932.'

*
A 157/32—29.

4146-3—3

Oklic, s katerim se sklicu
jejo sodišču neznani dediči
Okrajno sodišče Črnomelj naznanja,
da je umrl dne 4. septembra 1932. Matkovič Ivan, delavec v Dobličah št. 73,
ne za pustivši nikake naredbe poslednje
volje.
Ker je temu sodišču neznano, ali in
katerim osebam gre do njegove zapušči
ne kaka dedinska pravica, se pozivljejo
vsi tisti, kateri nameravajo te katerega
koli pravnega naslova zahtevati zapu
ščino za se, da naj napovedo svojo dedinsko pravico v enem letu od spodaj
imenovanega dne pri podpisanem so
dišču in se zglase izkazavši evojo dedinsko pravico za dediče, ker bi se sicer
zapuščina, kateri se s tem postavi. >a
skrbnika gospod Vrtin Rudolf, posest v
Dobličah št. 28, obravnavala z onimi, ki
se zglase za dediče in izkažejo naslov
svoje dedinske pravice, ter se jim pri
sodila, dočim bi zasegla nenastopljeni
del zapuščine, ali če bi se nikdo ne
zglasil za dediča, celo zapuščino država
kot brezdedično.
Okrajno sodišče v Črnomlju, odd. I.,
dne 18. decembra 1932.
*

'

A 205/32—10.

'

•

•

•

•

•

4145—3—3
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A VIII. 137/32—3.

Poklic dedičev neznanega
bivališča.
Virant Janez, posestnika sin iz Gra
dišča š t .11, je proglašen mrtvim. Po
slednja volja se ni našla.
Virant Josip in Kozlevčar Marija roj.
Virant, katerih bivališče sodišču ni zna
no, se pozivljeta, da se tekom e n e g a
l e t a od danes naprej zglasita pri tem
sodišču. Po preteku tega roka se bo ob
ravnavala zapuščina z ostalimi dediči in
z gospodom Jadrom Martinom, posestni-,
kom iz 2elimelj 51, ki je bil postavljen
za skrbnika odsotnemu Virantu Josipu
in Kozlevčar Mariji roj. Virant,
Okrajno sodišče v Ljubljani,
dne 21. oktobra 1932.- •
E 1913/32—2.

41
!

Dražbeni oklic.
Dne 3. f e b r u a r j a 1 9 3 3. dopol
dne ob 10. uri bo na mestu samem v.
Trbovljah-Lpke št. 338 dražba nepre
mičnin, in sicer hiše s trgovskim loka
lom in gospodarskim, poslopjem, zemlji
ška knjiga Trbovlje, vi. št. 514 in 565;
Cenilna vrednost: Din 141.200-—.
Vrednost pritikline: Din 3000—.
Najmanjši ponudek: Din 70.585'—.
.Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je. priglasiti sodišču esijpoznôje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja.
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem sé opozarja na dražbeni
oklic, ki, je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče v Laškem,
dne 31; decembra 1932.

*

Oklic, s katerim se sklicu
jejo sodišču neznani dediči.

E 505/32—7.
E 525/32—6.

Okrajno sodišče Črnomelj naznanja,
da jar umrla dne 30. novembra 1932. Zu
pančič Ana vdovljena Grahek rojena
Matkovič, posestnica v Dobličah št. 73,
ne zapueMvši nikake naredbe poslednje
volje.
Ker je temu sodišču neznano, aH in
katerim osebđm gre do njene- zapuščine
kaka dedinska pravica, se pozivljejo
vsi tisti, kateri nameravajo iz katerega
koli pravnega naslova zahtevati zapu
ščino za se. da naj napovedo svojo dedinsko pravico v enem letu od spodaj
imenovanega dne pri podpisanem so
dišču in se zglase izkazavši svojo dedinsko pravico za dediče, ker bi se sicer
zapuščina, kateri se s tem postavi za
skrbnika gospod Vrtin Rudolf, posest, v
Dobličah št 28. obravnavala z onïini, ki
se zglase za dediče in izkažejo naslov
svoje dedinske pravice, ter se jim pri
sodila, dočim bi zasegla nenastopljeni
del zapuščine, ali če bi se nikdo ne
zglasil za dediča, celo zapuščino država
kot brezdediöm.

Dne 17. f e b r u a r j a 1933. ob 9. uri
bo pri podpisanem sodišču v sobi št. 2
dražba nastopnih premičnin:
1. vi. št, 49, 14 in. 199, k. o. Gorenja
vas.
Cenilna vrednost: Din 68.800—.
Najmanjši ponudek: Din 68.800'—.
Vrednost pritikline: Din 690-—.
2. vi. št. 16, k. o. Gorenja vas.
Cenilna vrednost: Din 89.950*—. ,..'.
Najmanjši ponudek: Din 59.967—,
Pravice, ki bi ne .pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču, najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se n e mogle več - uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v, dobri veri,
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče v Višnji gori, odd. II.,
dne 3. januarja 1933.

Okrajno sodišče v Črnomlju, odd. L,
dne 23. decembra 1932.
•

*

•

'

•

•

•

*
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Dražbeni oklic.

*
E 1373/32—12,

17

Dražbeni oklic.
Dne 2 0. f e b r u a r j a
19 33. do
poldne ob d e v e t i h bo pil podpisa

nem sodišču v sobi št. 26 dražba nepre
mičnin: zemljiška knjiga Rečica, a) vi.
št. 148; b) vi. št. 202.
Cenilna vrednost: a) Din 334.200-—;
b) Din 22.800-—.
Najmanjši ponudek: a) Din 174.166;
b) Din 15.200-—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom# dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče v Radovljici,
dne. 2. januarja 1933.

*
E Va 3580/31-14

4151

Dražbeni oklic.

D n e 21. f e b r u a r j a 1933. d o p o l 
d n e o b . d e v e t i h Ibo pri podpisanem
sodišču v sobi št. 16. dražba nepremič- i
nin: zemljiška knjiga ko. Trnovsko
predmestje, vi. št. И 2012.
Cenilna vrednost: Din 8.500-—.
Najmanjši ponudek: Din 4.250-—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču naitfozneje pri draž-,
•benem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne moele več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja.
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni ••
oklic, ki je nabit na uradni deski teea "
.sodišča.
Okrajno sodišče v Ljubljani, />dd. V. a,
dne 15. decembra 1932. .

Vpisi v trgovinski register.

V p i s a l i s t a se n a s t o p n i f i r m i :
9.
i
Sedež: Col je.
Dan vpisa: 28. decembra 1932.
Besedilo: >Union kino«, družba z o. %.
v Celju.
Obratni predmet: Obratovanje s kinomaitografskim podjetjem z vsemi s tem
obratom združenimi stranskimi opra- \
vili, kakor je pridobivanje filmov, skle- ;
panje za to potrebnih nabavnih pogodb/,:
in slično.
' , ' . ' ,
Družbena pogodba z dne 13. decern-- i
bra 1932 sklenjena na nedoločen čas.
j
Višine osnovne glavnice Din 30.000,,'•>
ki je y celoti plačana.
' "•
Poslovodji sta Merhatović Mirko, na-*-i
jemnik kina v Celju, Celjski dom ini i
Horvat Jože, zasebnik v Mariboru, Ciril;'
Metodova ul. 26.
Družbo zastopata poslovodji kolek-, 1
tivno. Podpis firme se izvrši tako, d a ' ]
poslovodji dostavita pod kakorkoli na
pravljeno besedilo tvrdke svoje ime in
priimek.
Oglasi se izvršujejo po priporočenih}-]
pismih.
Okrožno sodišče v Celju, odd. L, 'M
dne 28. decembra 1932.
™
•

• '

*

Štev. %.•
Stran 7:
10.
Sedež: Ljubljana, Vilharjeva c. 17.
Dair vpisa: 23. decembra 1932. .
Besedilo: J. Bizjak, družba z o. z.
Ubratni predmet:
e

ter vfnot^

anim

bra'lS11"

po

DrUŽba

Ј в

Izvrševanje

blagOTn

Sodba

z

frgo-

todelikatesami
d n e 22. deoem-

8 к 1 е п

oaS
Ј ^ z a nedoločen
Višina osnovne glavnice: Din 5500-—.
m to -vplačani zneski v gotovini:
•LMn 5oOO —'.',
Poslovodje:'Bizjak Jožica, trgovka v
K ^ 1 - ™ ћ а Ф ™ ul. 17; Bizjak VaV
Ljubl
пМсаШ11
' J a n i > Vrhovčeva
Oba poslovodji zastopata.družbo skup
no m podpisujeta
družbino firmo kolekг о ћ ш ^ *3 a M C Pi a ] 'p ids aa Pp loadv i t a - l a s t n o - '
îSZ
IT - , ^
besedilom
" . , . , ' , ] e l a h t o o natisnjeno, s štamg l * o odtisnjeno ali napisano od k^Z-

V p i s a l e so зе i z p r e m e m b e In
dodatki pri nastopni firmi:
,

!

: :

;

'

*

'

"

'

•

'

.

:

'
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Konec poravnalnega
postopanja"

2

v i i / i ti 3113^1933^15;,;'; ; ; ; u : ; 7 ; ; з е

.:::-':-ì^.Razglas*'^

• Poravnalno. ; postopanje Tiscblerja Е ш - ,
sta, trgovca v Vitanju, je. končano....i ..!• ! j P o določbah § 37. občinskega r e d a za
Okrožno kot .poravnalno sodišče v Celju,« Šiesto Ljubljana razglaša-, podpisano,
mest
odd. L, d n e 21. d e c e m b r a 1932." •
: ••-' mestno nacelstyo, d a so proračuni
ne občine ljubljanske ' za f Ј(/$933., In
, Us •_
Sa 43/32—96 •
; •• 45 sicer: .
;
1 5 .
'
•
••
,••'
..•'.' • '
mestnega
zaklada,,
],-.••.
«
'
,'
•
•'
i,,'-'
:
; 6% obligacijskega posojila, , ','.. - ".•',..,
I 6% gradbenega.in..investicijskégapor
sojiia,;;,, ,.\ •; 7 7 ; . .
,.,-.-;,..,7.,'
:
; Sklep opravilna številka Sa 43/32^-95$4 ; zaklada, meščanske imovine».. " . .' ,,
9 k a t e r i m je- sodišče potrdilo porW^havo ! | mes^ne 0 klavni'cè,.
,
,'.'.'...'
d o l i n i c e lty< Lebingër^& Bergmaniri^&šfc- ; mostnega.vodovoda, ,7 7 .;. ..7
;
njk; 'Lebïnger 'Heürilk >st;>, registroVahe
i mestne ^elektrarne, 7.., '
pod navedeno ffrmo, j e pravomoceni' '
• mestne.plinarne,., - 7.
.7 - 7 , ' • • ;
Poravnalno postopanje" se izreda' za
; niesipega pogrebnega zavoda, " ",..,.'•'
končano.
e ì':t i njcštne zastavljalnice,
7,7.:;Г7, 7
-'••'•,.,
Deželno sodišče v Ljubljani octì; ï î ï i j 'mestne, pfiprege ^ш, 7
\!"'7
1932. ' " ' " - ' ; US|anovnega ^аИаДа • ,
d n e 28. decembra <'а*>
' 'p.
çogotovliçni'ie^ so občanom li',,'dni,,t. 'Ji
od,.4. od iT., januarja 1933.jtìèd. uradiiij j u urami vposvetoyain^qf^njeitnega' nft-,
:
oelstyà na^y^ogledL. :"'-. . . '..,)':': . 7 '•
f:V<A:
i ! ^ £ ? к е * . Ж jih fJbpdOiinöTebiti oibčani
aa'vjgali Q,jpto>ad4'nffi,-bb občinska, iiprar'
^ r Ji
va^ vzela 'po. zgoraj nâyédëneiti.'pa'jàgfiaifl! '
air
:
No. 13.895/1
'•8Ф Ш ; PT.etre^vabjü; ( v premislekv7 . -.1
ilei
j .t;, Ljubljanij ; dne à ' januarja 1ШЗ. ^''
.'< '••-:
- -(Mestno, načelstvo. 7
Kranjcu Juriju, ..rojenemu^ mesec?
•. 2 ц р а п in mestni načelnik:. ,'•.".
apnila-1882. -letavVcHram'iah.^ ^трђс. j ....
i,'..i'v..
••.1 ;'. . - , . ;
V . Z . : ......
.',''•' ' . ! , ' ч ' Vel Pirešica, srez.ißelje^ je,,c^rajno„soir.;
.*,'•
'.-'"dr. Rupnik L,r. ; J ; 7 - ! 7
diŠče v Celju z razsodbo Ìf.7gps,,yL ''.'! ' ••!.
' '
•* sfe
..—-...•.,.284/2 z dne. 2j9,,.septembra. 19.32.,izreklo
,.^,;?4087-&L
prepoved.. zahàjanja,v gostilne, za-^obo
;
2 let, in sicer oä,',M., oktobra 19a27^ò j 7 ; v ; ; ; ; 7 ' ' R a z p i s . - 7 '
14. oktobra 1934."
,^ "' ' '
; Rekiiorat " univerze '' Ш1ја Àfeisançira '
. .. Sresko načelstvo v Celjy,,,., ,' ?Çy,<ega v LjubljanyrrazçteUje mesto red- '
dne 20. decembra., 1932.'"' '
•

'•••

''••'

j j »

••

•:;;•••!.•.•••

.;', Konec poravnalnega
postopanja.
i

Deželno kot trgovinsko sodišče
v Ljubljani, odd. III.,
dne 23. decembra Ì932.
Firm'. 1060/32 — Rg- C v 102/1.

XI.

sodišču v Laškem d n e 14. februarja' 1933 ; dogotovljeni ter so občanom 14 dni, t. j .
r
ob
10.
uri.
'•''.'
•
••
' •••••
' •••;
•>>'''•
' od 4. do 17>iahfiaV|à* 1933 meä uradniPri istem sddišču je oglasiti'tòrjat ve mi urami vipósvetovalnici mestnega nàupnikov, tudi če teče o njih p r a v d a l o , čelstva nà vpogled.
' > .!'.•''••'
9. februarja 1933, ker bi se sicer n ë p r ï - ' j Opazke,!M jih bodo morebiti občani
znala upnikom glasovalna pravica;'
navedli o računih, bo : občinska ' u ^ a v a
Dolžnik ponuja 45 % kvoto..'•'•'•' ;
vzela po zgoraj navedenem paragrafu
Okrožno k o t poravnalno sodišče v Celju, pri pretresovanju v premislek.
; odd. L,
Mestno načelstvo т Ljubljani,
d n e 3. januarja 1933. ,
••• dne : 3; januarja 1933.
'•
'.!'•'
Župan in mestni načelnik;! • "
:
•.,• :'.•,-...•• .'-. •• ;
.
r
J.
.:,
Sa 32/32—13.
..:•• 1144
dr. Rùpnik*LTì '•''•"
14.- ,•-...

•

Sedež: Kranj.
Dan vpisa: 29. novembra 1932.

Razglasi гттШМШ

Deželno k o t trgovinsko sodišče
v Ljubljani, odd. I I I . ,
dne 25.' novembra 1932.
v. F i r m . . 9 ö 2 - Rg B I I 22/14.

Razglasi'

Konkurzni razglasi
a mum

se
Sklep.

o K7mf W\ e k s P ° r t n a zadruga
r. z. z
s
o- z. v Mariboru.
•
nih IT, P r e i z k u š a 4 e naknadno prijävljet e r i a t l ° n a ! ? k a . m o r d a š o Prijavljenih
S r n i « s * 0 ^ * Ptóebni 1933
ugotovitveni
ођ 10

30 ianuaria

TLTA -

- -

Okrožno sodišče V Mariboru odd. I l i . ,
d n e 3. januarja 1933.
*
Sa 47/32-3
35
Ad.

f

;

!

fammpri",';"'•.:..

vii/i'št.'4i7—1933:,

•='••'•;i-'

fc

'7^7

Po> določbah § 53'. občinskega Ш&Ш1'
mesto Ljubljana razglaša-У podrîieaoo
[rugi ;Objayi',tega razpisa pomotoma'W.rnestno načelstvo, -da sorracuwaki-': sklepi
micenò) Jugóslavaje.M: slušatelje nidâ&
mestne,ioböioe:•za- letä'1931if
insiceft^i
okegä
' oddelka,;,,
7 ; ,'.7 •. '... . 7 ', Л ^
.'• mestnega^zaШada.'••'".", --".li,
^ (ü»v: ' ^ S n j e , qpreim)јејде, z 'iizkazoin.0 гпалт;
' 6% ohligačijskega fioso.iil'ai.j >.
•«
'.« stvenem delovanju .ter z aokutoéid$7v7
Smislu § 3:'zakona o uradnikih, fé vio- .
6% gradbenega in investicijskega
po
Uvedba poravnalnega postopanja o sojila,
i.•-*.,.; fi-^üi'L 'JI ; U\\ : |itì najkesnejedo 20. januaija Ï93â nàJ
0
dolžn
?
mîoTÏÏ }.i k a . gradbenega podjetja
zaklada mescanske'dmovme;.' '.J i.<
rektbralü,' univerze j^falja AleksiaidVA
&
T r Ä 1 ] a Roiak
Comp. d. Л
z. v
i mestne klavnjce;. .: ;Ф.
. :,.'.-.J. .! Pqie^a'.v.ЦЏ})џа{. : . Bližje, цЈ10Јт$сШ
J-roovljah, registr.ovane pod Rg C II 18.
da]e.'dé,|anal tehnične fakül|ete,VÜjÜbmestnega. yodo,voda, ; •;, ,••,.» ,•,,-,
e t S ^ * 1 4 " S(&n&: dr. Pernat Arnold',
: mestne elektrarne, , , . , •-, ",..,, ,7
Па
a n
Рого
? ^ l e g a sodišča v Laškem.
mestne plinarne,
Rektorat univerze
'''
u
D o S Vm TLaškem
P r a v n i k : d r . Drno.všek.
mestnega pogrebnega, zavoda,, -,. ,»,. Ц ^ а _ Aleksandra..; Prvega.,. У. ЈУд»ЦаЈа|,
mestne • zastavljalnice,. f
. T (: .
. , . d n e . i Ö . dexsèmbra 1932."
kfl , *.** sklepanje poravnave dolžni-'
mestne ,pripre_ge in" .
7 7 , " p7
Rektor: dr. Slavic s. г.
z njegovimi upniki pri okrajnem
ustanovnega z'äklada " = '
" *"

Poravnavni oklic.

S i

-

-

Štev. 2.

3tran 8.
1933 ;položiti kod blagajne Središnjeg
ureda (soba broj 413) kauciju, koja iz
Razpis nabavke.
nosi 5 % za naše državljane, a 10 % za
Za nabavo potrebščin obči državni strane državljane računano od sve
bolnici v Ljubljani v času od 1. februar ukupne of erirane evote.
ja do 31. marca 1933. se razpisuje druga
Središnji ured nije vezan na prihvat
ustna licitacija, ki se bo vršila po dolo najjeftinije ponude, ili uopće bilo koje,
čilih čl. 82. do 105. zakona o državnem te svoju odluku nije dužan obrazložiti,
računovodstvu in pravilnika za njegovo a nije vezan ni na označene količine, te
izvrševanje.
imade pravo dobavu razdeliti medju
I. dne 30. januarja 1933 la goveje dva ili više ponudjača prema povoljmeso, kruh, moko in tnlerske izdelke, nosti ^Kjnuda.
П. dne 31. januarja 1933 za špecerijo
Ponuda mora biti taksirana sa držav
in hišne potrebščine,
nom taksenom markom, te taksenom
obakrat ob i l . uri v pisarni upravnika. markom savske banovine u smislu T.
Pogoje in navodila za udeležbo pri Br. 25. Taksene Tarife Zakona o Taksa
licitaciji daje uprava bolnice.
ma, jer se inače ne će uzeti u obzir;
Obča državna bolnica v Ljubljani,
nadalje obložena uvjerenjem nadležne
dne 3. januarja 1933.
komore (esnafa, sindikata) o pravu
učestvovanja kod javnih licitacija kao i
*
32 uverenjem nadležne komore (esnafa,
Broj 50.513/1932,
sindikata), iz kojega će biti vidljivo, da
Oglas jef timbe.
li su ponudjeni proizvodi proizvedeni
Predmet: Dobava ovojnog materijala u zemlji (§ 196. Zakona o Radnjama),
za injesne organe Središnjeg ureda za nadalje uverenjem nadležnog Okružnog
Ureda za osiguranje radnika o tom, da
osiguranje radnika.
Mjesni organi Središnjeg ureda za je ponudjač platio sve dospjele propi
osiguranje radnika trebaju za povre sane mu prinose osiguranja, te uvjere
meno snabdjevanje svojih ambulanata, njem policijske (upravne) vlasti o dr
sanatorija, lječilišta, bolnica, oporavili žavljanstvu (§ 196. Zakona o Radnjama),
šta, uredskih lekara i osiguranih čla i konačno potpisana izjavom nadmetača,
nova ovojnim materijalom, znatnije ko I da su mu uvjeti jeftimbe poznati 1 da
ličine vate; vate iz staničevine; hidro- pristaje po istima obavezno nadme
ïilne tkanine; kaliko i muli ovoja razne tati se.
Širine i duljine: sadrenih i flanel ovoja;
Ponudu treba podneti tačno na pro
impregnirane hidrofilne tkanine; tro- pisnom formulam tiskanice, koju nvaki
uglastih rubaca, Billroth i Mozetik ba- nadmetač može dobiti kod Središnjeg
tista, té drugi sitniji ovojni materijal.
ureda za osiguranje radnika (soba broj
Za povremenu dobavu ove robe čija 305),vk odštetu od Din 5-— po komadu.
vrednost mjesečno iznosi kod vate A, U toj su .tiskanici sadržani i svi pobliži
vate B i bolničke vate od prilike ukup uvjeti dobave. Ponude, koje ne će biti
no ГНп 15.00Ó-— do Din 18.000-—; kod slavljene na ovi.n tiskanicama, tele
hidrofilne tkanine oko Din 26.000-— do grafske ponude, neodredjene ponude ili
Din 28.000*-r-; kod kaliko i muli ovoja primljene nakon započetka licitacije i
oko Din 60.000*— do Din 65.000-—; te otvaranja ponuda makar i pravodobno
kod ostalog ovojnog materijala oko impostirare, otvorene ili uvjetne,
i
Din 5000-— do Din 8000*— od prilike
ponude,
koje
ne
bi
odgovarale
pro
raspisuje ee na osnovu odluke Pretsedništva Središnjeg ureda za osigura pisanim uslovima i naknadne ponude
nje radnika od 12. decembra 1932. tre predane nakon odredjenog roka ne će
ća javna pismena —ofertalna jeftimba se' moći^ uzeti u obzir.
TJ Zagrebu, dana 22. decembra 1932.
na dan 30. januara 1933 u 11 sati, do
SrediSnji
ured za osiguranje radnika,
kojega se roka. imade zapečaćena pi
smena ponuda predati u uručbenom
"Mihanovićeva ul. broj 3/Ш. A. A. .
zapisniku potpisanoga ureda
(sobà
br. 305). Na omotu zapečaćene kuverte Štev. 1321^/11, •
' '
'
30
valja označiti »Ponuda na jeftinlieni
Razpis.
oglas broj 50.315/1932. za dobavu ovojne
robe«.,
Direkcija državnega rudnika Velenje
Sve ponudjene cijene imadu se raz- razpisuje na dan 11. januarja 1933.
•
Umjevati ocarinjeno, franco pakovanje. dobavo:
30.000
kg
pšenične
moke št. Ogg, Og,
franco poštarino odnosno vozarina, mje
2 in 6,
sto odredišta mjesnog organa Središnjeg
1.800 kg koruinega sdroba,
ureda za oeiguranje radnika — uračuna v
400 kg äirove kave »Santos Primes«,
U jediničnu cijenu sve državne i samo
2.000 kg riža »Carolina Diamante«,
upravne poreze — dakle i porez na po
600 kg terpentinovega mila za pra
slovni promet —, prireze, takse, tro
nje,
šarine i slično.
2.400 kg svinjske masti,
Uz svaku ponudu valja predložiti
400 kg bučnega olja.
Uzorke za sve ponudjene vrsti robe.
Dobavni pogoji pri podpisani.
Svaki nudilac ostaje svojom ponudom
Direkcija drž. rudnika Velenje,
u "obvezi 30 dana iza dana održane lici
dne 31. decembra 1932.
tacije, te imade do 11 sati 30 januara
Št. 7575/32

39—3—1

Štev. 12320/H.

31

Razpis.
Direkcija državnega rudnika Velenje
razpisuje na dan 11. januarja 1933 do
bavo:
30.000 kg pšenične moke,
2.400 kg svdnjske masti,
1.800 kg koruznega zdroba,
400 kg sirove kave »Santos Primes«,
600 kg terpentinovega mila,
400 kg bučnega olia,
2.000 kg riža »Carolina Diamante«.
Dobavni pogoji pri podpisani.
Direkcija drž.' rudnika Velenje,
dne 31. decembra 1932.

Razne objave
43

Štev. 2/33

Objava.
. Gospod dr. Zupane Fran, advokat v
Tržiču, je umrl sredi meseca decem
bra 1932.
Po § 44./Î adv. zakona je postavil od
bor za začasnega prevzemnika pokojni
kove pisarne gospoda dra. Zirovnika
Janka, advokata v Ljubljani.
:
V: Ljubljani, dne 4. januarja 1933.
Za odbor
Advokatske кмпоге v Ljubljani
dr. Krivic Rudolf 1. i.

*
4139-3-3

Likvidacija zadruge in
poziv upnikom.
Železniška stanbena zadruga »Dom« v
Mariboru je prešla v likvidacijo. Pozi
vamo upnike, da do 15. januarja 1933
prijavijo svoje terjatve.
Zelezničarska stanbena zadruga »Dom«
v likvidaciji.
Ivan Eejžar s. r.
Ivan Kitak s. r.
Franc Pagon s. r.,
likvidatorji. *
»j»
4149—3—3

Likvidacija zadruge in
poziv upnikom.
Mlekarska zadruga na Rovih, r. z. z
o. z. je prešla v likvidacijo in poziva
upnike,
da ji prijavijo svoje terjatve.
1
Rova, dne 15. decembra 1982.
Likvidatorji.

*

48

Objava.
Izgubil sem izpričevalo I. razreda,
II. drž. realne' gimnazije v Ljubljani na
Ime: Jere Leopold, rodom iz LjubljaneProglašam ga za neveljavno.
Jere Leopold s. r.

Izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine. Urednik : Pobar Robert v Ljubljani.
Tiska in zalaga: Tiskarna Merkur v Ljubljani; njen predstavnik: O. Michâlek v Ljubljani.

i

JUGOSLAVIJI

KRALJEVINA

S L U Ž B E N I LIST
KRALJEVSKI BANSKE UPRAVE DRAVSKE BAHOVÌ1NÈ
3. kos.

Letnik f V .

V LJUBLJANI, dne 11. januarja.,1933. ,
\,.l. .'.

VSBBINA
16. Zakon
o
naknadnih
in
izrednih
kreditih,
k
proračunu
držav
191 Izpremembe- v staležu banovinskih uslužbencev ha področju
17 S1 razhodkov in dohodkov za leto 1982./1933.
Dravske banovine.
j
H. .Pravilnik o podpiranju siromakov, nezaposlenih delavcev in .20.
Objaya Narodne banke o odtegnitvi iz objteka tieočdinarsklh
!
o izvrSevanju javnih deL
- bankovcev iz 1. 1920.
• '.
s
21. Objava Narodne banke o odtegnitvi-izobtoka deeetdinarBkih
Ш о ^ З З ђ ? П 8 к в U p r a v e ° U uda kem .delu in odkupnini za
bankovcev iz .1. 1926.; jn 1929... •: • • : ; -, • : \
'
4

Zakoni
in kraljevske uredbe.

senat kraljevine Jugoslavije;

is.

zakon

Mi

o naknadnih in izrednih j kreditih k
proračunu državnih razhodkov in do
(
hodkov z a leto 1932Л9334,*

ALEKSANDER L,
po milosti božji in narodni volji kralj Jugoslavije,
objavljamo veem in vsakomur, da sta

narodna skupščina kraljevine

ki se glasi:

.

'

'" Ođobrujejp', se' kraljevska, ylä^i naknadni j in izredni
krediti k 'proračunu državnih razhodkov in dohodkov i&
leto 1932./1933., in to:
'
ì i.'-:. '
Odobreni krediti;

Številka
0)

partije

-....',-

Jugoslavije,

sklicana z ukazom z dne 19. oktobra 1932. na rednó za
sedanje za dan 20. oktobTa 1932., v. svojd 20. redni seji,
t i jo je imela dne 16. decembra 1932. v Beogradu, in.

*3

R a z h o d k i

1
04

Znesek pozicij

Znesek-partij,

Din

Din

IV. razdelek. — Ministrstvo pravde
Poglavje XIV. — Kazenski zavodi itd.
Redni

razhodki

B. M a t e r i a l n i r a z h o d k i
. ' V -

86

i

sklican z ukazonv z, dne 19. .oktobra 1932, na, redno za'setì'anje'zà dan •2Ò,..:'bktòbVa "1932., v svoji 14. iredai 'seji,
ki jo je imel dne 21. decembra 1932. v Beogradu, aklienila in da smo mi potrdili in proglašamo:
\

'

• •-.

'••

'.v•'•'•'

Vzdrževanje obsojencev:
Prehrana in ostali stroški za vzdrževanje obsojencev in drugega
v • k ' ' .
.
.
. . .
' • . .'
osebja . • • • « i »
Skupaj (pogl. XIV.j part, S6)

.

»

• •

.1

•/И

>§lužbane. novine kraljevine Jugoslavije« z dne 26. decembra 1932., št. 300/CXII/778.

80Ó.ÓOO'800.000-—

'

18

3. kos.

Številka

Odo|breni krediti
R a z h o d k 4

partije

Znesek pozicij

Znesek partij

Din

Din

8
Cu

Poglavje XXVII. — Višje deželno sodišBe v Ljubljani itd; U:
Redni 'razhodki

•

B. M a t e r i a l n i r a z h o d k i
1б0

Upravni stroški:
Stroški kazenskega postopanja
ib) kurjava in hrana jetnikov (s tem, da velja ta izprememba
samo za to vsoto)
. . ; . ' ; , v ._^v
Skupaj (pogl. XXVII., part. 150)

. .

.

600.000-—
600.000-—

Rekapitulacija
Poglavje
XIV. — Kazenski zavodi itd. . . . •. " . . '.• .
Poglavje XXVII. — Višje deželno sodišče v LJuhljanUtd. ,..,...,.
'

Skupaj (IV. razdelek)

.

.

.

800.000..60Q.0001,400.000--

V. razdelek. — Ministrstvo za prosveto
Poglavje XL. — Univerze
Redni
;

razhodki

A. O s e b n i r a z h o d k i
Osebni prejemki:

'213;
4
214
1

215
t
219
4

620.000-—

Draginjske doklade, se zmanjšajo za
Nagrade pogodbenim uradnikom in dne viličarjem:
Univerza v Beogradu
Dodajajo se nove subpozicije:
,'
Nagrada šefu zdravniku (za 3 mesece) . . . . .
9.000-—
10 služiteljev-dnevničarjev (za 3 mesece) . , . . 30.000-—
Specialne nagrade:
Posebne nagrade rektorjem itd. . .. . .

. .

. .

.

.

.

v

Zalaganje knjižnic, institutov in seminarjev:
Univerza v Zagrebu
c) Medicinska fakulteta
II. Klinike
Subpozicija poslednja — za prehrano bolnikov na klinikah
medicinske fakultete
Skupaj (pogl. XL., part. 213, 214, 215 in 219)

.

Poglavje XLV. — Srednje šolstvo
(Srednje šole v vsej kraljevini)
Redni

razhodki

A. O s e b n i r a z h o d k i
248

. Osebni prejemki:
Plače — periodični zviški in položajne doklade uradnikov:
Število zvanj — osebja srednjih šol, naveden v tej poziciji pod
podnaslovom: >Za uradnike vseh banovin, za 3 mesecec, se
zviša in to:

39.000-

620.000-

1Д24.697-1,163.697-

«
Odobreni krediti

Številka
R-a-г h - o - ( I # i

Znesek poeicij

Znesek parëj

Din

Din

partije
o.

-UUI-AiJ

.

126 profesorjev: 21-V, 18-VI, 36-VII in 51-VII1
• 58 učiteljev veščin: 3-VI, 31-VII, 14-VIII in 10-X
4 predmetni učitelji: 2-VIII in 2-IX
2 učitelja osnovnih šol VIII
tajnik IX
159 suplentov-pripravnikov VIII, od teh':
47 v I. draginjskem razredu in 112 v II. draginjskem raz
redu — s tem, da se jim izplačujejo prejemki za. vse
sedanje proračunsko leto v Ibreme kredita poz. 1 in 4 te
partije.
. Razen tega se vnaša izredni kredit za postavitev novega osebja
za novo otvor j ene gimnazije, računaje jim prejemke za
-3 mesece, in to:
'34 direktorjev: 2-IH/l, 3-III/2, 8-IV/l,. 8-IV/2,8-V
in 5-VI
307.860—
96 profesorjev: 3-III/2,9-IV/l, 6-IV/2,25-V, 23-VI,
18-VII in 12-VIII
599.400—
29 učiteljev veščin: 7-VI, 8-VII, 6-VIII in 8-IX .112.980—
159 suplentov-pripravnikov:
64 v I. draginjskem razredu ' . . « •. • • 292.800
95 v II. draginjskem razredu
. . . г . . 363.375
Razlika prejemkov po § 259. zakona o uradnikih 108.000—
Plače — periodični zviški služiteljev:
34 služiteljev: 3-1, l-II-l in 30-II-2.. , . ' t > • • » « » »
Draginjske doklade:
a) uradnikov, osebne .
rodbinske
b) služiteljev, osebne .
rodbinske
249,

«
s
.
".

» » •
< . .
. . , .
... s .»

• « • •
•-*.»••
» . . <
. t • «

• • 261.000—
t • 133.560
•
46.470 •
», ,• 21:000'

1,784.41537.590—

462.030-

Nagrade pogodbenim uradnikom in dnevničarjem:
b) Dnevničarji
'
42 služiteljev-dnevničarjev
. . .. * < > ». . » . ? . . » • • »_
1

-

Skupaj (pogl. XLV., part. 248—249)

123.250—

t

. '.

2,407^85—

V

Poglavje XLVI. — Učiteljišča
Redni

razhodki

A. O s e b n i r a z h o d k i

262

•i i': il

2,284.035—

Osebni; prejemki:
Plače — periodični zviški in položajne doklađe uradnikom ,
Za postavitev novega osebja za novo otvorjena učiteljišča,
računaje jim prejemke za 3 mesece, in to:.
8 direktorjev: 2-IH/l, 2-IV/l in 4-1 V/2 . . . . ' 84.780—
17 profesorjev: 1-III/2, 2-IV/l, 4-IV/2, 4-V, 3-VI
in3-VII. . . •
124.110—
10 učiteljev veščin: 3-VI, 2-VII, 2-VIII in 3-IX 39.315—
Razlika prejemkov po § 259. zakona o uradnikih 36.000—
Plače — periodični zviški služiteljev: - •
6 služiteljev: 1-1 in 5-II-2 4 » . t * s • • • « * » . •
Odnos ,

284.2056.750290.955—

a*

R v '9raB* /
- " • • • - -

—

^

-

д

-

-

-

-

Številka

Ođolbreni krediti
R a z h o d k i

partije
Рч

Prenos
Draginjske doklade:
a) uradnikov, osebne . - . .• . . .
rodbinske . . . . . '
b) služiteljev, osebne
rodbinske . . .

263

Znesek pozicij

Znesek partij

Din

Din

. . .

290.955—

. . . . . 334.923—
224.500—
68.55Q—
55.858—

683.831—

Nagrade pogodbenih uradnikov in dnevničarjcv:
b) Dnevničarji
•8 služiteljev-dnevničarjev.. . ..- . . . . .'. . . . . ...........
Skupaj (pogl. XLVI., part. 262—263)

974.786—

22.008—

.

996.794—

Poglavje XL VII. — Pravoslavne bogoslovnice
Redni razhodki
Stalna letna državna podpora Srbski pravoslavni cerkvi

269

1,000.000—
1,000.000-

Skupaj (pogl. XLVII., part. 269) .

274
276

276
1
6

Poglavje XLIX. — Šerijatska gimnazija in šerijatska
sodniška šola v Sarajevu
Redni razhodki
A. O s e b n i r a z h o d k i
Nagrade pogodbenim uradnikom in dnevničarjem . . , .
Nagrade:
Honorarne ure vnanjih učiteljev za telovadbo, petje in dr. л .
B. M a t e r i a l n i r a z h o d k i
, .
Internatski, šolski in pisarniški stroški:
Internatski stroški itd
" . . . • . . . . . .."„'!. .
Najemnine za zgradbe internatov ' in" šol (po' odločbi min. sveta
št. 4005/1924) . .
. . . . . . .
Skupaj (pogl. XLIX., part. 274-276)
Rekapitulacija
Poglavje
XL. — Univerze . . ,. . . . .
Poglavje
XL V. — Srednje Šolstvo . '. ", . .
Poglavje XLVI.
učiteljišča
Poglavje XLVI I.
Pravoslavne bogoslovnice .
Poglavje XLIX
Šerijatska gimnazija itd. .

. . .
. . .

63.850-43.674-

100.0ÖO-20.000--

120.000—
227.524-

. •. ,.
. . .

1,163.697—
2,407.285—
996.794—
1,000.000—
227.524—

Skupaj (V. razdelek)

5,795.800—

IX. razdelek. — Ministrstvo za vojsko in mornarico
/ Poglavje LXVIII. — Vojska

397

413

Redni razhodki
A. O s e b n i r a z h o d k i
Osebni prejemki:
Plače — periodični zviški zvaničnikov, podčastnikov, kaplarjev,
redovov. gojencev vojaških; šol in glasbenikov •. , »•'»..,. •

269.640—

B v M a t e r i a l n i razhorfki
< Proviantske potrebe:
Nabava ljudske hrane in drugo .. .... •. " . . , . , * . » « » i . •

4,690.051—

Skupaj (EX. razdelek)

4,959.691-

21

3. hos.

Odobreni krediti

Številka
R a z h p d k i

Znesek pozicij

Znesek partij

Din

Din-

partije

XI. razdelek. — Ministrstvo za promet
Poglavje LXXXV. — Oddelek za gradnjo železnic
Izredni
657

razhodki

Jadranska proga:
V besedilu za besedama: >Bela Reka< se dodajajo besede: >in
tudi za podvojitev tirov na progi Velika Plana—Lapovoc

XII. razdelek. — Ministrstvo za poljedelstvo
Poglavje LXXXVI. — Ministrstvo
682 a

Izredni razhodki
(Nova) Za izplačilo začasne rente bivšim lastnikom posestev,
na katerih je. čivčijgko razmer je razrešeno v južnih krajinah
Skupaj (XII. razdelek)

. .

2,000.0002,000.000—

.

XIII. razdelek. — Ministrstvo za trgovino
in industrijo
•:"" Poglavje XCIX. —Ministrstvo
!

Redni

razhodki

A. O s e b n i r a z h o d k i
848

;

; Osebni prejemki:

Plače — periodični zviški in položajne doklade uradnikov:
•r III. Komiearijat ministrstva
Prejemki pa 3 mesece
Inspektor HI/2 . . " .
• • » «
Višji tajnik V . '.*'.
Tajnik VI-. . . . v
« à » '
Arhivski uradnik IX .. * ,"• ;'>.'•'.

.

.

*

.

•

». • •

14.160в;7505.4002.625-

28.935- 7

Plače — periodični zviški zvaničnikov:
Komisariat ministrstva
3 zvaničniki II . ,
. . . . ... «
Draginjske doklade:
.Komisariat ministrstva
a) uradnikov, osebne *
rodbinske I a a a » a
a
b) zvaničnikov, osebne . ,. 4 1 . 4
rodbinske" ••'... •

• • » • • • *

i

a

» ..a

•

•

•

t

7.5753.3606.8402.520-

3.960-

20.295—

53.190—

;

Skupaj (XIII. razdelek)

1.190—

?2

3. kos.

Številka

Odolbreni krediti
R a z h o d k i

partije

,

1
G.

Znesek pozicij

Znesek partij

Din

Din

XV. razdelek. — Ministrstvo za socialno politiko
in narodno zdravje '
Državna administracija

Poglavje CVI. — Ministrstvo .
915 a
a)
b)
c)
č)

za
za
za
za

t
. Izredni razhodki
(Nova) Podpora siromašnemu prebivalstvu:
prehrano siromakov . . . . . .' . . 5,000.000'—
javna dela . . . . . . . . . . . . 35,000.000-—
nezaposlene delavce
10,000.000-—
plačilo prevoznih stroškov . . . . .
. 1,200.000-—
:, jSkupâj (pogl. C VI.; part; 915 a)

922

Poglavje C V n . — Dravska b'anska uprava
<
Izredni razhodki
...'-.- -, •••
,' ••.
Dotacijaza pokritje presežka razhodkov itd.:
,
Subpoz. 5. -4 »Bolnica.za'duševne bolezni .v Ljubljani-Studencu«
I tertï, "da" јје smatrati, da je zvišan specialni proračun bolnice
za duševne, bolezni- Ljubljana-Studeneci in to:
-part.. .5,'poz. .7 — >Prehrana bolnikov in osebja< z 800.000
dinarji in
part. 6. — »Oskrbni stroški za bolnike v hiralnici (domu
za onemogle) pri Sv. Jožefu«,s-400.000 dinarji.
;-».
Skupaj (pogl. CVII, part. 922)
Razen tega Je izvršiti tudi prenos kreditov, in sfcer: •
a) iz part] 903 »Nagrade pogodbenim.uradnikom .in dnevni
čarjem« se prenese v part. 924 »Nagrade pogodbenim
uradnikom in dnevničarjem« vsota Din 88.320:—;
b) iz parti 922 »Dotacija za pokritje presežka razhodkov bolničnih,; higienskih in socialnih -ustanov«, peti 'odstavek:
>Bolnica za duševne bolezni y Ljubljani-Stadepçuc se p r ^
-nese v jpart. 915. »Dotacija za pokritje presežka razhodkov
pri poedmih ustanovah, podrejenih .neposredno-Ministr
stvu« i- poz. 2 »Bolnične in higienske ustanove<, deve,ti,
odstavek: »Centralni higienski zavod itd.« vsota 90.000-rdinarjöv, s. tem, da se mòra smatrati, da je ta vsota istočasno prenesena iz part. 2 specialnega-proračuna bolnice
, ça duševne bolezni v Ljüibljani-Studenec_ za 1. 1932./1933.
v part. 2 ^ s p e c i a l n e g a proračuna Centralnega higienskega ,
zavoda!v Beogradu za isto proračunsko letô;
:! .
c) iz p a r t 944 »Nagrade pogodbenim uradnikom in dnev
ničarjem« se prenese, in to:
O-j^v part. 917 »Nagrade pogodbenih uradnikov in • • • "
dne/rhičarjev«
60.000—
v part. 924 »Nagrade pogodbenih uradnikov in
dnevničarjev« . . . . . . .
. . . . . 1161100-—
v parti 958 »Nagrade pogodbenih uradnikov in
dnevtiičarjevV . % . •. •. •. •. •. •. •. -. : . 12јШ)(г—

•m

'
;t: . - '
' * skupaj '. . /800.000'—
..'$.: iz-parii.972.»Nagrado pogodbenim'ufadüikom in
dnevničarjem« se prenese v part, 924 »Nagrade
pogodbtenim' uradnikom' in1 епкшШ&ш
vsota #7.580-—

51,200.000—
51,200.000-

1,200.000--

1,200.000-—

3. kos.
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Številka

Odobreni krediti R a z h o d k i

partije

Znesek pozicij

Zoesekptsrtij

Din

Din

Gospodarske ustanove
Obča državna bolnica — Beograd
Nagrade pogodbenim uradnikom in dnevničarjem:
Namesto 358 dnevničarjev je postaviti 373 dnevničarjev (15 novih
bolničarjev za novo otvor jeni oddelek); vsota ostane ista.
Rekapitulacija
Poglavje CVI.
Poglavje CVII.

Ministrstvo . . . . i
Dravska banska uprava
Skupaj (XV. razdelek)

51,200.0001,200.000-52,400.000-—

XVII. razdelek. — Proračunski rezervni krediti
Poglavje CXVII. — Proračunski rezervni krediti
Redni- razhpdki
,
Kredit za nezadostno proračunane razno dke (po členu 27. zako
na o državnem računovodstvu — samo Za materialne razhodke)
Skupaj (XVII. razdelek)
;.Obča rekapitulacija:
IV.'razdelek.
Ministrstvo pravde . . . . . . . . . .
V. razdelek.
Ministrstvo za prosveto . . .. .. . . . .
IX. razdelek.
Ministrstvo za vojsko in mornarico . . . .
XII. razdelek.
Ministrstvo za poljedelstvo
,. . '•'•'• '•
XIII. razdelek:
Ministrstvo za trgovino in industrijo . ''. .
XV. razdelek.
Ministrstvo za'socialno politiko in narodno
'• ••• • "• zdravje . . . . *•'•.. • • « • » • .
XVII. razdelek. — Proračunski rezervni krediti . . . " i
Skupaj razhodki

' §2. -':.., ;,W;

7,000.000-—
7,000.000--

1,400.000-—
5,795.300—
4,959.691-—
2,000.000—
53.190—
52,400.000—
7,000.000—
73,608.181-—

b) do vsote Ddm 380-000-— kot provizije in draginj
skih doklad provizijonistov po part. 15 proračuna držav
nih razhodkov pošte, telegrafa in telefana.-

Ministri se pooblaščajo; 'da smejo odrediti izplačilo
iz dohodkov dotičnih ustanov preko kreditov, odobrenih,
s proračunom državnih raihodko.v, in : to:
;
1. minister za prosvetò:
§ 3.
a) do vsote Din 200.000-— kot draginjskih doklad
Minister za, prosveto se pooblašča, da s m e đ o konca
Po part. 1, poz. 4 proračuna državnih razhodkov Narod ; tega proračunskega leta, razen osebja,-določenega v pro
nega gledališča v Beogradu; ''' :
računu za osnovno šolsko ; in narodno izobraževanje, po
\ b) do vsote ,Din 4O5-8O0;— kot draginjskih dóklad staviti še 300 novih uradniških pripravnikov (učiteljev-ic).
Po part. 1, poz. 4f proračuna razhodkov državne tiskarne Za izplačilo vseh osebnih razhodkov teh novo postav
v Beogradu;
;,
;
ljenih uradniških pripravnikov (učiteJjevric) se poobla
šča minister za finance, da sme iz proračunskih rezervnih
2. minister za Mance: '
'
do 'vsote ; Din ' ЗООХХХ)-— kot pokojnine" in podpore i kreditov dati ministru za prosveto na razpolago vsoto
. .:
monopolnim uslužbencem in delavcem itd!' po part. 6, Din 1,000.000-—.
P°z. 1 proračuna državnih razhodkov uprave državnih : . - : ' \ , .
.•:.-:'•
'.-..§ 4'" '.''".-''.V
':•:
Monopolov;
•
.'•••• ; ••••.-.;
....; .,[
-Minister za finance se pooblašča, da sme vršiti iz
3; minister za promet:
' •'-"•"-.
"' '"" ' '
datke po spredaj navedenih kreditih iz povečanih dohod*
a) do vsote Din 19,800.000-.— kot odpisa po: 'part: 10: _ kov po tem zakonu in iz prihrankov po kreditih pro
proračuna državnih razhodkov uprave državnih jželeznic; računa državnih razhodkov za 1. 1932./1933,

8. koe.
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§5

§ 11.

1. Minister za financ© poveča kredite, odobrene s
proračunom državnih razhodkov za izplačilo pokojnin iz
dohodkov uradniškega pokojninskega sklada, označenih
v § 145. zakona o uradnikih.
2. Morebitne presežke razhodkov, ki se pokažejo po
izteku proračunskega leta po proračunskih partijah na
pokojninske prejemke in invalidske podpore, kakor tudi
za plačilo obresti, provizij, tečajnih razlik in stroškov
Narodni banki in drugim dopisnikom po tekočih računih
za to in za prejšnja leta, kakor tudi plačilo obresti po
ostalih državnih obveznostih in bonih, je po tej poobla
stitvi knjižiti v breme državne gotovine.

Odredba poslednjega odstavita § 29. zakona o izpremembah in dopolnitvah zakona o neposrednih davkih
z dne 18. maja 1920.,f kolikor se nanaša na gostaščino,
se izpreminja in se glasi:
>odredba § 6. o gostaščini pa od dne 1. januarja 1935.«
§ 12.

1. V drugem odstavku točke 5. člena 6. zakona
o taksah je namesto >Din 150.000-—< postaviti:
>Din 100.000-—.<
2. Tar. post. 52. taksne tarife v zakonu o taksah
se izpreminja in se glasi:
1. >Tar. post. 52. — 1. Za pritožbe (tožbe), vložene'
§ 6.
,pri državnem svetu ali upravnem sodišču zoper odločbe
Izplačilo vseh mesečnih prejemkov ministrov brez
portîel'a se vrši iz proračunskih rezervnih kreditov. Iz ali postopanje vseh administrativnih oblastev po skupni,
1%
tega kredita se vrše tudi vsi osebni in materialni raz- vrednosti spornega predmeta
2. Ta taksa ne sme biti manjša:
hodki tega zvanja.
a) za pritožbe (tožbe), vložene pri državDin
§ 7.
nem svetu, od
200*—Podpora za prehrano siromakov, odobrena v pro
b) za pritožbe (tožbe), vložene pri uprav
računski partiji 915a pod a), se razdeli med poedine nem sodišču, od
100*—
občine in ustanove; podpora za izvrševanje javnih del,
3. Če je sporni predmet neocenl^ivega zna
odubrena v proračunski partiji 91ба pod b), se razdeli čaja, se plača:
po siromašnosti krajev in velikosti škod, povzročenih po
a) za pritožbe (tožbe), vložene pni držav
vremenskih nezgodah; način razdelitve podpor za ne nem svetu
'
400"
zaposlene delavce, odobrenih v proračunski partiji 915a
b) za pritožbe (tožbe), vložene pri uprav
pod c), kakor tudi vse podrobnosti o izvrševanju te od nem sodišču
200"—
redbe, uredi minister za socialno politiko in narodno
Pripomba: Za pritožbe (tožbe), ki jih vlaga državni
zdravje s pravilnikom po odobritvi ministrskega sveta. nameščenec pri državnem svetu zoper odločbe, s kate
rimi se mu je kot državnemu uslužbencu prekršila pra
§ 8.
vica, se ta taksa ne plačuje vnaprej. Pobere se nak
Na skupno vsoto odmere neposrednih davkov, razen nadno samo, če državni svet potrdi odločbo, zoper katero
skupnega davka in davka na poslovni promet, se plača je bila pritožba (tožba) vložena.
za teto 1933., in to, da se olajšajo razhodki za javna dela,
Plačilo odredi, odnosno izvrši tisto oblastvo, ki je
prehrano siromakov in nezaposlene delavce, v kate.i izdalo prvo odločbo.« .
namen so določeni krediti s tem zakonom v part. 915b,
3. V.tar. post. 99.č) taksne tarife zakona o taksah
od vsakih 100. dinarjev prispevek po tej razpredelnici: je namesto >25< postaviti: >50«.
do Din 5.000-—
: . : : i-o%
4. V tar. post. 124. taksne tarife zakona o taksah je
od Din 5.000-— do Din 10.000-— . . 1*5 %
namesto >20< postaviti: >25«.
od Din 10.000-— do Din 50.000-— . . 2-0 %
5. V tar. post. 202. taksne tarife zakona o taksah
od Din 50.000-— do Din 100.000-— . . 2-5 %
je namesto >5< postaviti: >7'50«.
od vsakih nadaljnjih Din 100.000-— po
6. V tar. post. 205. taksne tarife zakona o taksah je
0-5 % več do vštetih Din 1,000.000-—
namesto
>5< postaviti: >7ê50«.
preko Din 1,000.000-— pa
8-0%.
7. V tar. post. 206. taksne tarife zakona o taksah
Na ta prispevek se ne morejo pobirati nikakršne
je
namesto
>2*50< postaviti: >4c.
samoupravne davščine.
8. V tar. post. 207. taksne tarife zakona o taksah
§ 9.
je namesto >5« postaviti: >7-50<, namesto >2< pa postaV členu 37., točki II., prvem odstavku, zakona • o viti: »4«.
neposrednih davkih* se črtajo 3 %, t. j . trije dinarji, in
9. V tar. post. 211. taksne tarife zakona o taksah je
se postavlja, in sicer: za zgradbe, ki so postale zavezane namesto >25< postaviti: >35«.
davku do dne 31. decembra 1931., 6 %, t. j . šest dinar
10. V tar. post. 212. taksne tarife zakona o taksah
jev, za zgradbe pa, ki so postale zavezane davku po je namesto >20< postaviti: >25«.
tem roku, 12 %, t . j . dvanajst dinarjev.
11. V prvem odstavku tar. post. 221. taksne tarife
zakona o taksah je namesto >25« postaviti: »35«.
-•• • •
§ 10.
12. V točki a) tar. post. 224. taksne tarife zakona o
Predposlednji odstavek člena 40. zakona o neposred taksah je namesto >20< postaviti: >25«.
nih davkih,** ki se glasi: >Za zgradbe, ki uživajo davčne
13. V tar. post 226. taksne tarife zakona o taksah
olajšave po členu 37., točki IL, se ne dovoljuje odpis je namesto >20< postaviti: >25«.
po tem členuc, se črta.
14. Tar. post. 230. taksne tarife zakona o taksah se
izpreminja
in se glasi:
'• >Uradni liste št. 75/26 iz 1.* 1928.
i ^ l u ž b e n i liste št. 35/10 iz 1. 1930.
** Prav: zakona, navedenega pod t- — Op. ur.
,

3. kos.
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»Tar. post. 230. — Za pritožbe zoper ob
sodbe po zakonih, omenjenih v tar. post. 229.
taksne tarife . .
'
,
'

Din
50--

Za pritožbe (tožbe) zoper obsodbe-po tar.
I^st-,229. taksne tarife, vložene pri kasacij- •,
sj£em
sodižču ali apelacijskem sodišču . . .
lÒO—
Za pritožbe <tožbe) zoper obsodbe po tar.
post. .229. taksne .tarife, vložene pri državnem
svetu ah upravnem sodišču, sé plačuje\ taksa '
Po tar, post. 52. taksne tarife.« • •• '
,:. I f V.tar. post: 287. taksne tarife zakona o taksah je
namesto >21« postaviti: »25«.
.
16. V tar. post. 329. taksne tarife zakona o taksah'
]e :namesto >20« postaviti: >25«.

:

tnwfJ' -^ t o č k i *•> t a r - Posi'331. taksne tarife zakona o
raicsan je namesto »5« postaviti: »7-50«.'
'"""'*'• '-"'•'
18. Za sodbe (razsode) razsodišč vseh vrst in'raz?«Twi° V \ l Z v z e n i S i P r i m e r e P " delitvi seljaških posestev
S a g; ^ Ä f rk s a8 ^1% ' ^ш 8 ^ ^b 0 P° d tar...post. 74., se
K
S
° I - spora..:
>
"* * borznih sodiš*,pa..3 •••••••>.
%.••
od vrednosti
Pla

kolki? ^ ^ ^

^

ПДрГеј

ob

.Pokrenitvi spora in v

п е л ^ е > ^ & Н & в \ m ^ P r a n j e m poravnajo, se taksa
taksne t l r Ä T " ^ 1 ™ PriP^be 5. ktar. post: 12Ï
a
seÏTsi iv A
° t a k s a h & dodati hov števek, ki
foaK
ï , f . S e m o r a v s a k a ostina o takem poslu
zi d t S ^ 1 1 1 1 1 ^
ključnica, in pod.) kolkVvati
•

'§13.
PrÌp 0mba 4

k

točki

4

frnXo *
- člena ..72.. zakona o državni
trošarini* se izpreminja in se glasi:
>Izza dne 1. januarja 1933. trošarina na-vmo he sme
№ v_ selskih : obČinahHečja^odri)Si?^od li^a, v
mestmh občinah pa od .Din 1-50 od litra, na žganje od
ш 5
' - °d hektolitrske stopnje«.
'..

.б/14-ч

•'"•-••••'.

"

§ 16.
Ta zaikon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše in ko
se razglasi v >Službenih novinah«.
Našemu ministru pravde priporočamo, naj ta zakon
razglasi, 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 23. decembra 1932.,
Aleksander s. r.
Predsednik'
Minister za finance
dr. Mil. R. Đorđević s. r.
ministrskega sveta
dr. M. Srškić s. r.
. Videl
Minister brez. portfelja
in pritisnil državni pečat
dr. Albert Kramer s. r.
čuvar, državnega pečata,
. minister pravde
Minister za socialno politiko
Bož. Ž. Maksimovié s. r>
in narodno zdravje
(M. P.)
]-,..
L Pucelj.e. r.
Minister; brez portfelja /•
dr. H. Karamehmedović s. r.Minister za šume in rudnike
Minister, brez portfelja
P. Matica s. r.
dr. Drag. S. Kojié s. r.
Minister za finance
Minister:) ;
dr. Milorad Đorđević s. r.
za trgovino.;in industrijo
Minister za gradbe
dr ; I.v§umenković s. r.
dr. Stjepan Srkulj s. r.
Minister pravde
Minister za zunacnje posle
Bož. Ž. Maksimo vid s. r.
B.D. Jevtić s. r.
Minister za promet
• Minister za notranje posle
Laz. Radivojevié s. r.
Živojin Lazić s. r.
Minister za poljedelstvo•;.
Minister za prosveto
Juraj Demetrović s. r.,<i:. dr. Radenko Stanković s. r.
. -л\ Minister
Minister
za vojsko in mornarico,
za telesno vzgojo naroda
...armijski general
dr. Lavoslav Hanžek s. r.
Dragomir •% Stojanović s. r.

Uredbe osrednje vlade.
••;••

; ' -
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= • •
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011

• ТД; o. ko vanju srebrnega denarja z dne 14. aygu1932.**. ge izpreminja in'se glasi: '
"';
.!•• dosedanji prvi odstavek § 3 . se izpreminja:in se i

Pravilnik

o podpiranju siromakov, nezaposlenih delav
cev in o izvrševanju javnih del v breme
>Srebrhii 'deriär po 60 dinarjev mora biti' 28 g težak
m\ im€,
kredita
50,000.000 dinarjev, odobrenega z
ti38 m m v premeru.«
2. dosedanji Četrti odstavek § 4,. se .izpreminja, in zakonom o naknadnih in izrednih kreditih k
« e glasi:
•
; "
'.' • " " • ; "
pror$žunu državnih razhodkov in dohodkov
>Na robu ima krog in krog vtisnjen napis z latinico
za letol932./1933.*
;
;
: !;
'

' : " ' • ' : • . , '

-

:;

>

' , " . •' '

:

,- ..

. - O •.'-•;

v i

':

;"•:•;

:

»^og čuva Jugoslaviju'.«

' '

:•',;•

•

u:

Clén 1.

•"

(Kredit, odobren z zakonom o naknadnih in izrednih
kreditih, k proračunu, državnih dohodkov in razhodkov
•"Vsd izdatki po: tem zakonu de morajo izkazati <vtia- za, loto.: 1932./1933;. v .znesku Din 5O,00Ó.Ó0O-—, služi,
Ki]učnem računu za leto Ì932./1933. skladno 's členom tako-lé: '
•."'
" ".."
°9. zakona 0: državnem računovodstvu;"':' ' • •
' : - '-i • *! »Službene -novine kraljevine Jugoslavije«•:'iž\ dne
,,... *'>Sluft.eni list« št, 337/33' .iz,..!.. 1932..'.'." " ^;,".V 31. .decembra;a-932.j.-|fe 305/CXV/804. — Zakon gl. >Siuž^.»Službeni ust« št,.562/67 i? !.. 1932. ; . ^- ; .. , ^ t>eni list« št, 16/3 iz L.1933. ^
':';. >. .' ''
••••
'

-!-;-

/r

V

.

:.,

"•"•

t

1

5

-

.<;

-vd-'./v!^.«'

3. Kos.
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1. Din 5,000.000-— za prehrano siromakov;
2. Din 10,000.000-— za podpiranje nezaposlenih de
lavcev;
3. Din 35,000.000-— za izvrševanje javnih del.
Člen 2.
Porazdelitev gorenjega kredita se izvrši med poedine
kraljevske banske uprave tako-le:
a) Kredit za prehrano siromakov:
Dravski banovini . . . . . .
Din 400.000-—
Vrbaski banovini
Din 600.000'—
Primorski banovini
Din 600.000'—
Dunavski banovini . . . . . . . Din 400.000*—
Drinski banovini
Din 500.000'—
Moravski banovini . . . . .. Din 500.000-—
Vardarski banovini
Din 500.000—
Zetski banovini . . . . . . Din Ô00.O0O-— '
• Savski banovini
Din 400.000*—
Ministrstvu za socialno politiko'
in narodno zdravje za ozemlje
uprave mesta Beograda . . Din 300.000'—
b) Kredit za podpiranje nezaposlenih delavcev:
Dravski banovini . . . . .
Din 1,800.000*—
Vrbaski banovini
Din 600.000'—
Primorski banovini . . . .
Din 900.000'—
Dunavski banovini . . . . Din 1,300.000*—
Drinski banovini < . . . . Din 800.000*—
Moravski Banovini
Din 800.000*—
Vardarski banovini . . . .
Din 700.000*—
Zetski banovini . . . . . .
Din 600.000*—
Savski banovini . . . . .
Din 2,000.000'—
Ministrstvu za socialno politiko
in narodno zdravje za* ozem
lje uprave mesta Beograda . Din 500.000*—
c) Kredit za' izvrševanje javnih del:
Dravski banovini . . . . .
Din 4,000.000'—
Vrbaski banovini . . . . » Din 4,000.000'—
Primorski banovini . -. . . Din 4,000.000*—
Dunavski banovini . . . . Din 2,500.000*—
Drinski banovini . . . . . . Din 4,200.000'—
Moravski banovini . . » < . Din 3,500.000'—
.Vardarski banovini . . . . Din S,800.Ö0Q*—
Zetski banovini . . . . . .
Din 4,500.000'—
Savski banovini . . . 5 . . Din 4,000.000'—
Ostanka kredita za prehrano siromakov v znesku
Din 200.000-— in kredita za izvrševanje javnih del v
znesku Din 500.000'— uporabi minister za socialno po
litiko in narodno zdravje za podeljevanje nujne podpore
v neprevedljivih primerih.

Ölen 4.
Kraljevske banske uprave so odgovorne za pravilno
izvrševanje' odredb tega pravilnika. Doline so skrbeti
za to, da se:
1. dodeljujejo podpore nepreskrbljenim osebam, ki
nimajo druge-možnosti za evoje vzdrževanje in za vzdr
ževanje rodbine;. 2. vrše javna dela takega značaja, ki zavarujejo \ za
poslovanje kar največjega števila.oseb v krajinah, ki
trpe od elementarnih nezgod,;ali v siromašnih krajih;
3. odobrujejo podpore in subvencije samo ustanovam,
ki dajejo popolno jamstvo za pravilno ravnanje z odo
brenimi krediti in njih izključno uporabljanje za pre
hrano nepreskrbljenih oseb;:
4. sestavljajo točni spiski podpiranih oseb in zapo
slenih delavcev in vodi, evidenca o izvrševanju javnih
del, o čemer se mora' ministrstvu za socialno politiko in
narodno zdravje redno poročati.
/
••,• „j

'•',

\

'

Člen

5.

;•

• - . - • . ••• : .:И>- ';

•fa pravilnik stopi v veljavo pò odobritvi rhinistrskega sveta z dnem objave v >Službenih novinah<. '
V Beogradu, dne 28. decembra 1932.
Minister za socialno politiko
in narodno zdravje
I. Pucelj s. r.
Ministrski svet je v svoji seji z dne 28. decembra 1932.
usvojil prednji, pravilnik. :.
,.
V Beogradu, dne .2S. decembra 1932.
... i
•:•.,..•: -Predsednik
:
, :
ministrskega^ sveta
dr. M. Srškie š. r.
(Sledijo podpisi ostalih
gg. ministrov.)

Bàìiove uredbe.
18.
V No. 13/409.

Razglas
o ljudskem delu in odkupnini za leto 1933.

Ministrstvo za gràdbe je naročilo kraljevski banski
upravi z razpisom br. 36.270 z dne 26. decembra 1932'.,
da odredi v smislu §§ 41. in 44. zakona o nedržavnih
••':
Člen 3.
cestah število enot in višino povprečne dnevnice navad-,
•- Kraljevske banske uprave uporabijo:
nega delavca za delovno obveznost, odnosno odkupnino
,'• 1. kredit za prehrano siromakov, da se organizira
glede nedržavnih cest.
prehrana nepreskrbljenih otrok, siromakov, onemoglih*
Na osnovi navedenega
starcev in hiralcev;
odrejam
2. kredit za nezaposlene delavce, da se organizira
prehrana nezaposlenih industrijskih delavcev ali njih za leto 1933. ljudsko delo in odkupnino v dveh enotah'
podpiranje z zaposlovanjem proti odškodnini pri obče in povprečno dnino na Din 10-— (deset dinarjev). .
Koristnih delih;
Z odlokom br. 34.646 z dne 29. decembra 1932. je
3. kredit za izvrševanje javnih del, da se izvrše javna ministrstvo za gradbe oprostilo Dravsko banovino ljud
dela, predvsem v krajinah, trpečih od elementarnih ne^ skega, dela in odkupnine glede, banovinskih cest. Opro
stitev za leto 1933 zaprosi kraljevska banska uprava v
zgod.
* •:-. Krediti se • dodele sreskim. odnosno mestnim na smislu zakonitih predpisov s posebnim aktom. Iz nave"
čelnikom, ki morajo,skrbeti, da organizirajo podpore in denega razloga näj sestavijo, odnosno dopolnijo občine,
ki ne razpolagajo z rednimi denarnimi sredstvi za gradJavna, dela na svojem ozemlju.

3. kos.
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njo in vzdrževanje občinskih cest v smislu § 37. zakona
o nedržavnih cestah (razglas v >SluŽb. lietiu št 380/32
ex 1932.), sezname zavezancev za odslužitev ljudskega
dela in sezname za odkup te obveznosti samo glede
občinskih cest, in sicer v dvojnem izvodu. Seznami
morajo biti sestavljeni in razglašeni najkesneje do dne
15. februarja t. 1. Po preteku razglasitvenega in pritožn
ega roka predlože občinske uprave sezname z' even
tualnimi pritožbami pristojnemu oblastvu v odobritev,
t. j . v selskih občinah sreskemu načelstvu (izpostavi) in
v občinah z mestnim načelstvom kraljevski banski
upravi.
Sreska načelstva (izpostava) naj izdajo občinam po
trebne okrožnice.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 7. januarja 1933.
Namestnik bana:
pomočnik
dr. 0. Pirkmajer s. r.

19.

Izprèmembe
У staležu banovinskih uslužbencev na
področju Dravske banovine.
- Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
vine z dne 23. decembra 1932, I. No. 8551/1, je postavljen
A m b r o ž G a b r i j e l , banovinski kmetijski uradnik
X. položajne skupine pri sreskem načelstvu v Krškem,
za banovinskega kmetijskega uradnika IX. položajne
skupine na dosedanjem službenem mestu.
Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
vine z dne 23. decembra 1932, I. No. 7129/1, je postavljen
B y d l o I v a n , banovinski višji katastrski geometer
Vi. skupine pri komisiji za agrarne operacije v Ljub
ljani za banovinskega višjega katastrskega inšpektorja
V. položajne skupine na dosedanjem službenem mestu.
Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
vine z dne 23. decembra 1932, I. No. 6019/2, je postav
ljena D o b o v š e k B o g o m i r a , banovinska strokovna
učiteljica IX. skupine na zavodu za slepo deco v Kočevju,
z
a banovinsko strokovno učiteljico VIII. položajne skuPine na dosedanjem službenem mestu.
t. Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano-,
vine z dne 23. decembra 1932., I. No. 4146/2, je bil
PPstavljen dr. F l a j s J o s i p ^ sekundarni zdravnik, v.
ТјШ: Položajni skupini pri javnrbolnici v Celju, za bano
vinskega asistenta VII. položajne skupine na dosedanjem,
službenem mestu.
Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
vine z dne 23. decembra 1932, I. No. 8556/1, je postavljen
L
i Č a r K a r o l , banov, katastrski geometer VIII. sku
pine pri komisiji za agrarne operacije v Ljubljani, za
°anovinekega katastr. geometra VII. položajne skupine:
^а dosedanjem službenem mestu.
' '; Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske banoyine i dne 23. decembra 1932, I. No. 8235/1, je postavljen
' 1QŽ. M i k u ž F r a n , banovinski kmetijski svetnik VI.
skupine in upravnik semenogojske postaje v Beltincih,
«a banovinskega direktorja omenjene postaje y X polo
žajni skupini

Z odlokom kraljevsko banske uprave Dravske bano
vine v Ljubljani z dne 22. decembra 1932., I. No. 88^2,
je bil postavljen S p e t i č F r a n c za banovinskega urad
niškega pripravnika X. položajne skupine z mesečno
plačo Din 955*— pri sreskem cestnem odlboru v Prevaljah, kjer bo vršil posle tajnika sreskega cestnega
odbora.
Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
vine z dne 23. decembra 1932, I. No. 2306/2, je bil po
stavljen S t a n c e r L u d v i k , ekonomski uradnik VIII.
položajne skupine pri splošni bolnici v Mariboru, za banoviüskega ekonomskega uradnika VII. položajne sku
pine na dosedanjem službenem mestu.
^

Razne obče veljavne
odredbe.
20.

Narodna banka kraljevine Jugoslavije.
Z odlokom gospoda ministra za finance pod štev.
II.-31943 od 17. marca 1932., izdanim v sporazumu z
Narodno banko ter na podlagi čl. 25. zakona o Narodni
banki, se jemljejo iz obteka bankovci Narodne banke
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev po Din 1.000*—
stalnega izdanja, ki nosijo datum 30. november 1920.
Opis tega bankovca je v glavnem naslednji:
Risba bankovca brez praznega roba je na licu in na
naličju po 182 mm dolga in po 108 mm široka.
Čista risba je v slikah, v okraskih in njihovih pre
pletih na licu in na naličju v štirih barvah: v rdeči,
modri, rumeni in temni.
Na licu je na levi strani poznana ikona svetega
Jurija na konju, ki s kopjem ubija zmaja. Na desni strani
bankovca je cerkev Grecanica na Kosovem. Desno od
Gračanice je prozoren vodotisk, v katerem se, ako se
gleda z lica ali z naličja proti svetlobi, vidi glava Vožda
Karadjordja. Nad vođotiskom je naš novi dvoglavi, beli
orel. Na vrhu, v sredini in desno od vodotiska, je-ban
kovec okrašen z vejicami raznega sadja. V sredini ban
kovca, začeto pri vrhu, je natisnjeno (v cirilici) nasled
nje: >Narodna banka kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca
plaća donosiocu hiljadu dinara u metalnoj zakonskoj mo
neti. Beograd, 30. novembra 1920. Član Uprave: Marko
Stojanović, guverner Djordjè Vajfert (rokopisni podpisi),
1.000 (belo v modrikasti barvi), F'alsifikovanje novčanica
kazni se po propisima Krivičnog Zakonika, koji vrede za
krivice zbog pravljenja lažnog novca.< Na bankovcu so še
na petih krajih števila, po eno v vsakem kotu in eno
nad besedama >hiljadu dinarac
Na večini bankovcev je. na licu v sredini naknadno
vtisnjena okrogla rozeta v premeru 7И cm, ki je verti
kalno zgoraj in spodaj podaljšana 8 čipkastim trakom,
širokim ЗИ cm.
,
.Krožna rozeta je sestavljena iz petih koncentričnih'
polj. V centralnem krožnem polju premera je glava
Karadjordja, z lovorjevim listjem v ozadju. V drugem
krožnem polju okoli lika Karadjordia (premer tega polja
je 84 mm) Je (v cirilici) nadpis: Narodna banka kralje
vine Jugoslavije.
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Naknadno vtisnjena rozeta je sestavljena iz petih
barv, in sicer: gornji del traka je rumene, gornji del
krožnega dela rozete zelene, ostali del krožnega dela
rozete pa modre barve, izvzemši spodnji del, ki je vijoli
čast, spodnji del traka pa rdeč. Barve se prelivajo hori
zontalno druga v drugo.
. ; ' Na naličju: orač s plugom in voli, levo, nad vodotiskom, - Sarajevo, desno na vrhu Ljubljana. Desno, pod
Ljubljano, v okviru, velikosti in obliki vodötiska: Zagreb.
Na sredi, pod plugom je Beograd. Levo in desno od Beo
grada, do vodotiska in do Zagreba, so šopki sadnih vejic.
Nad plugom je natisnjeno (v latinici): »Na-rodna banka
kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, kraljevina Srbov,
Hrvatov in - Slovencev plaća donosiocu 1000 dinara u
metalnoj zakonskoj moneti«. Na koncu spodaj, levo in
desno 1000 (barva rumena na modrikasti barvi).
Za te bankovce, ki se jemljejo iz obteka, se dobiva
v zameno polna vrednost v drugih bančnih novčanicah.
Zamenjava se vrši pri Narodni banki v Beogradu, ali pa
pri vsaki bančni podružnici v državi, v času treh let.
Po preteku teh treh let, računajoč od dne, ko tretjič izide
ta poziv v »Službenih novinah«, prestanejo biti ti iz
obteka vzeti bankovci zakonsko. plačilno sredstvo in
Narodna banka jih ne bo več zamenjavala.
Imetniki bankovcev, vzetih iz obteka, jih lahko tudi
še po preteku treh let zamenjajo pri Glavni državni
blagajni, ki jih bo izplačevala in uničila.
Br. 243.932.
Narodna banka kraljevine

Jugoslavije.

21.

Narodna banka kraljevine Jugoslavije.
Z odlokom gospoda ministra za finance pod štev.
159.347, od .31. decembra 1932., izdanim v sporazumu z
Narodno, banko ter na osnovi čl. 25. zakona o Narodni
banki, se jemljejo iz obteka bankovci Narodne banke po:
Din'10 - —stalnega II. izdanja, z datumom 26. maja 1926.
in-1. decembra 1929.
.
.
i
Opis tega bankovca je v glavnem naslednji:
•- Čista risba bankovca razen praznega roba je na licu
in na naličja 115 mm dolga in 68 mm široka. V papirju
j« tudi vođotisk (filigran), na levi strani v peterokotnem
okviru — ženska glava z lovorjevim vencem, ki pred
stavlja našo državo.
Risba je izdelana v slikah, v okraskih in njihovih
prepletih na licu in na naličju v treh barvah: v rdeči,
rumeni in modri.
L i c e . Na desni strani" bankovca je izdelana v treh
barvah ženska glava z lovorjevim vencem, ki predstavlja
riašo državo. Na levi strani bankovca v praznem pro
storu je vođotisk (filigran). Vse besedilo na licu ban
kovca je natisnjeno v cirilici.
Pri bankovcih z datumom 26. maja 1926. so na sredi
bankovca, zgoraj v praznem prostoru, natisnjene besede:
Narodna banka kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca
plaća donosiocu«. Ti bankovci imajo podpisa: član upra
ve D." K: Protić, guverner Djordje Vajfert.

Pri bankovcih, ki imajo datum 1. decembra 1929.,
so na sredi zgoraj v praznem prostoru natisnjene besede:
»NaTOdna banka kraljevine Jugoslavije plaća donosiocu«.
Ti.bankovci imajo podpisa: član uprave A. Radović,
guverner I. J. Bajloni. Pod obrobljenim pravokotnikom
(tako. pri novčanicah z datumom izdaje 26. maja 1926.,
kakor tudi pri'bankovcih z datumom izdaje 1. decem
bra 1929.) je natisnjeno drobno v črni barvi večštevilčno
^kontrolno) število, pod tem debelo v modri barvi:
»Deset dinara«. Nato drobno tudi v modri barvi: »u me
talnoj zakonskoj moneti«. Malo niže; na levi strani, pod
besedo »deset«, s čisto drobnimi črkami v modri barvi:
»član uprave«, pod tem podpis, še niže'na desni strani,
pod besedo >dinara« tudi čisto drobno: »guverner« in
podpis (podpisa sta rokopisna v črni barvi). Na levi
strani bankovca, spodaj, pod okvirom za filigran, je
natisnjeno v modri barvi z drobnimi črkami: »Falsifikovanje novčanica kazni se po propisima Krivičnog zako
nika, koji vrede za krivice zbog pravljenja lažnog novca«.
Takoj pod tem je v majhnem belem okviru trištevilčno
število v črni barvi.
Na sredi bankovca, spodaj pod podpisoma, prav
tako v okviru, je natisnjeno.z modro barvo: »Beograd,
26 maj 1926.«, odnosno: »Beograd, 1 decembar 1929«;
takoj na desno od tega pa je tudi v modri barvi, debelo
natisnjeno število 10. Spodaj na desni strani bankovca
stojita pod žensko glavo v majhnem, belem okviru, šte
vilo in črka. ..
'.'••.
N a l i č j e . Na desni strani bankovca je v peterokot
nem okviru vodni tisk (filigran), pod ;njim .pa v krogu z
rdečo barvo debelo natisnjeno število »10«. Na levi strani
je državni grb in pod njim, prav tako debelo, je. v rdeči
barvi v krogu natisnjeno število: »10«:
' ' ' .
Vse besedilo na naličju je natisnjeno v latinici. Na
sredi bankovca, zgoraj v okviru v modri barvi, na rdeč
kasti osnovi'stoji natisnjeno z modro barvo, in sicer: pri
bankovcih z datumom 26.. maj 1926 . » p r o d n a banka
kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca — Kraljevine Srbov,
Hrvatov in Slovencev«, pri bankovcih z datumom 1. de
cembar 1929.: »Narodna banka kraljevine Jugoslavije«.
Pod tem okvirom je natisnjeno drobno v rdeči
barvi: »plaća donosiocu«; pod tem pa debelo: »10 Di
nara«, in malo niže, tudi drobno »u: metalnoj zakonskoj
moneti«; Na sredi bankovca, med vodnim tiskom in
državnim grbom, se vidijo konture cerkve Gračanice,
poleg nje pa drevje..
'
'
Za te bankovce, ki se jemljejo iz obteka, se dobiva
v zameno polna vrednost v drugih bančnih novčanicah.
Zamenjava se vrši pri Narodni banki v Beogradu aH pa
pri vsaki bančni podružnici v državi, v dobi treh let,
računajoč od dnè, ko izide ta poziv tretjič v »Službenih
novinah«.
Po preteku tega roka prenehajo biti omenjeni ban
kovci zakonsko plačilno sredstvo in Narodna- banka jih
ne bo več zamenjavala.,
.,...:'
Imetniki bankovcev, vzetih iz obteka, jih pa kljub
temu tudi po preteku- treh let lahko še pošljejo v zame
njavo Glavni državni blagajni. ••••••••. .•••'•.
•
Broj 809.
Narodna banka kraljevine Jugoslavije.

Izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine: njen predstavnik iti urednik: Pöhar Robert v Ljubljanu
Tiska in zalaga: Tiskarna »Merkur« v Ljubljani'; njen predstavnik: Otmar Miehâlek'-v Ljubljani.
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Pregled nalezljivih bolezni
v Dravski banovini
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Otrpnjepje tilnika. — Poiyc myelitis
acuta.
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—
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1
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2
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—
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1
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. Ljubljana, due 27. decembra 1982.
Kraljevska banske uprava ĐtftTBke
banovin« т Lia-bJjai-L
*

'

• •
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VI. No., 29.997/1.

Izprememba v imeniku
zdravniške zbornice za
Dravsko banovino.
Drr B l u m Mirko, zdravnik v Fari
pri Kočevju, jé na lastno prošnjo isbriäan iz imenika Zdravniške zbornice za
Dravsko banovino.
Kraljevska banska uprava Dravske
banovine v Ljubljani,
••
''
dne 29. decembra 1932.

i. ж laii^. '.:'. .i '.
Razpis.

ea

Razpisuje ee služba beaovnrskega
zdravnika združene zdravstven© občane
Zagorje ob Savi & sedeŽean-'v Zagoïiju ob
Savi s p k è o uradniškega pripwraniika da
s potno povpreonüuo letnih Din 4200*—.
Prosilci moèajo imeti pogoj© za sprejem v državno službo ter dovršeao
zdravniško pripravljalno slru«2bo (staž) <m
poleg tega vsaj šest mesecev boìiiS^óè
porodniške? prakse. ' . . ' • , • . ;
•., i i ' ;
Prošrnje je vložiti jpri kraljevski 'baaaki upravi Dravske bmoKratne v Ljubljani đo 20; ј-Лгшда.' 1983.
-, "
Kraljevska banska uprava Dtarehe
banovine v Ljubljani,
- .dne 5.' janiuarrja 1938.
- • *'

S »»

—

•

"••"",

'

•

Razglasi sodišč
in sodnih oblastev
- • G l ì t 560/32.

.'•.:'.

';...

S2

OkUc.
Tožeča stranka, -Mestna hranilnica v
Ptuju, je vložila proti toženi stranki,

JBtrirn. 10.

Štev. 3.

Kozlu Jožefu in Tereziji, bivšima pos.
iz Velike Varnice, sedaj neznanega bi
vališča, radi 5500 Din s prip. k opr.
št. J ^ III 560/32 tožbo.
Narok za ustno razpravo se je določil
na 31. januarja 1933 ob pol 9. uri dop.
pred. tem sodiščem v izbi št. 14, razpravna dvorana.
Ker je bivališče tožene stranke ne
znano, se postavlja Petrovič Simon,
odv. pripravnik v Ptuju, za skrbnika,
ki jo bo zastopal na njeno nevarnost in
stroške, dokler ne nastopi sama ali ne
imenuje pooblaščenca.
Okrajno sodišče v Ptuju, odd. III.,
dne 2. januarja 1933.
Cw II a 1003/32
Cw II a 1004/32
Cw II a 1006/32—1

61

Oklic.
Gospodu Petroviču Simonu, pravne
mu praktikantu pri okrajn. sodišču v
Piuju. je vročiti v menični stvari Ptuj
skega predujemnega druš>tva, r. z. z ne
omejeno zavezo V Ptuju, po dr. Sikstu
Fichtenau, odv. v Ptuju, protd 1. Regvart Mariji, posestnici v Dežni štv. 43,
in 2. ležeči zapuščini po dne 6./11. 1932.
umrlem Regvantu Sebastijanu menične
plač. naloge z dne 2. jao. 1933 opr. štev.
Cw II a 1003/32—1, Cw II a 1004/32—1
ih Cw II a 1008/32—1, s katerim se na
laga toženi stranki Regvart Mariji, po
sestnici v'Dežni 43, da nerazdelno pla
ča tožeči stranki menične vsote po Din
1200'— s 6% obrestmi od. 1. decembra
1932, 2290 Din s 6% obrestmi od 10. de
cembra 1932 ter 100 Din s 6% obrestmi
od 10. decembra 1932 ter ji povrne
stroške menic. plač. nalog, v 3 dneh pod
izvršbo.
Ker je bivališče toženke, oziroma
pravnih" naslednikov neznano, se po
stavlja za skrbnika gosp. Petrovič Si
mon, pravni prakt pri okrajn. sodišču
v Ptuju, ki jih bo zastopal v meničnih
tožbah Cw H a 1003/32, Cw II a 1004/32
in Cw II a 1008/32, na njihovo nevar
nost in stroške, dokler se ne oglase sa
mi ali ne imenujejo pooblaščenca.
C'orožno sodišče v Mariboru, odd. III.,
dne 2. januarja 1933.
*
A 312/32-8.

51

Poklic dediča neznanega
bivališča.
Lorbek Ivana, želarka v Zgornjih Zerjavcih, je dne .7. oktobra 1932. umrla.
Poslednja volja se ni našla.
•
Lorbek Simon, čigar bivališče sodišču
ni znano, se pozivlje, da se tekom
enega leta od danes naprej zglasi pri
tem sodišču. Po preteku tega roka se
bo obravnavala zapuščina z ostalimi
dediči in z gospodom Irgoličem Ludvi
kom, želarjem v Zg. Zerjavcih, ki je bil
postavljen za skrbnika odsotnega.
Okrajno sodišče Sv. Lenart v SIOT. gor.,
dne 30. decembra 1932

*

A 366/32-7-6.

16—3—3

Poklic dedičev neznanega
bivališča.
Katarina Hole, prej vdova Kramberger roj. Ferenčič, bivša posestnica v Sp.
Volicini hat. 74, je umrla dne 22. no
vembra 1932 in mi zapustila nikake po
slednje naredbe. Rojena je bila v Zagorcih, župnija Sv. Lovrenc v Slov. go
ricah.
Zakoniti dediči so v Zagorcih, župnija
Sv. Lovrenc v Slov. goricah. Njih biva
lišče sodišču ni znano, ter se radi tega
pozivljejo. da se tekom enega leta «id
danes naprej zglasijo pri tem sodišču.
Po preteku tega roka se bo obravnavala
zapuščina z ostalimi dediči in z gospo
dom Holcem Francem, posestnikom v
Oblakih, pošta Juršinci pri Ptuju, ki je
bil postavljen odsotnim dedičem za
skrbnika.
.
.. •
Okrajno sodišče Sv. Lenart v Slov.
goricah odd. I.,
dne 29. decembra 1932.
*
T Ne V 1489/32—3
65

Amortizacija.

*
E 448/32—12

#

80

Preklic.
Na dan 17. januarja 1933 ob 11. uri
določena javna prodaja nepremičnine
vlož. štev. 8, d. o. Velki kamen, se preklicuje in odlaga na nedoločen čas.
Okrajno sodišče v Kozjem, odd. II.,
dne 8. januarja 1933.

*

*

.

;

70

E 35/32—17

Preklic.
Na dan 19. јшшатја 1933. ob 11. uri
določena javna prodaja nepremičnin vi.
št. 30., d. o. Mrčnasela, se pr^dicuje in
odlaga za nedoločen čas.
Okrajno sodišče v Kozjem, odd. II.,
dne 5. januarja 1933.

*

.

: •

81—3—1

Amortizacija.
Na prošnjo Stupar Lucije, hišarice iz
Homca štev. 27, se uvaja postopanje za
amortizacijo hranilne knjižice Mestne
hranilnice v Kamniku štev. 18547 z vlo
go 5250 Dih, glaseče-se na ime Stupar
Lucija, ki je bjla.baje ukradena.
Imetnik te hranilne knjižice se poziv
lje, da uveljavi svoje pravice v šestih

71

Preklic.
Na dan 24. januarja 1933 ob 10. uri
določena javna prodaja nepremičnine vi.
štev. 80, d. .o. Sapote, se preklicuje in
odlaga na nedoločen čas.
Okrajno sodišče v Kozjem, odd. H.,
• dne 5. januarja 1933.

*
E 41/32-20

69

Preklic.
Na dan 26. januarja 1933 ob 10. uri
določena javna prodaja nepremičnin vi.
štev. Ш24 in 325, d: o. Vi.rštanj, se preklicuje in odlaga za.nedoločen čas.
Okrajno sodišče v Kozjem, odd. II.,
dne 5. januarja 1933.

Amortizacija.
Na prošnjo Répéta Jerneja, delavca v
Novi vasi pri Ptuju, se uvaja postopanje
za amortizacijo hranilne knjižice Poso
jilnice v Ptuju št. 35391, glaseče na ime
Repe Jernej, z vlogo Din 150O'9O, ki jo
je prosilec baje zgubil, ter se njen imet
nik pozivlje, da uveljavi tekom 6 me
secev, počenši dne 2. januarja 1933, svoje
'pravice, sicer se bo po poteku tega roka
'proglasilo, da je neveljavna.
Okrajno sodišče v Ptuju, odd; I.,
dne 2. januarja 1933.
.
Ne I 152/32—2.

68

E 550/32—12

Na prošnjo Ferluge Ivana, inženjerja
v Mariboru, Wildenrajnerjeva ulica št.
15, se uvaja postopanje za, amortizacijo
naslednjih vrednostnih papirjev, ki jih
je prosilec baje izgubil, ter se njih imet
nik pozivlje, da uveljavi tekom 1 leta,
6 tednov in 5 dni, počenšd z razglasit
vijo tega oklica v »Službenem listu«
svoje pravice, sicer bi se po poteku tega
roka proglasilo, da so vrednostni papirji
brez moči.
Oznamenilo vrednostnih papirjev: ži
votna polica št. 28.040 zavarovalne za
druge »Croatia« v Zagrebu, glaseča se
na ime inž. Ferjuga Ivan za 50.000 Din.
Okrajno sodišče v Mariboru, odd.. V;,
dne 4. januarja 1933.
Ne I 92/32—2.

mesecih, ker bi se sicer po tem roku
izreklo, da je hranilna knjižica ob ve
ljavo.
Okrajno sodišče v Kamniku,
dne 7. januarja 1933.

*
E G63/82-6.

54

Dražbeni oklic.
Dne 7. f e b r u a r j a 1933. ob p o l
d e s e t i h bo pri podpisanem sodišču
v sobi št. 21 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga k. o. Beltinci, vi. št. 441 B
27 in 660 B 2 in 3. . .
Cenilna vrednost: Din 41.000'—.
'. Vrednost pritiklrae: Din 200"—.
Najmanjši ponudek: Din 27.334*—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe, si
cer bi se ne mogle več uveljavljati glede
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je
ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče Dolnja Lendava,
dne 25. decembra 1932.

*

ßtev. v

Stran, 11.

E 655/32—9.
,

82

Dražbeni oklic.

D a e

9. f e b r u a r j a 1 9 3 3 . dopol
ni? d e v e t i h bo pri podpisanem
sodišču v sobi št. 3 dražba nepremičnin:
zemljaka knjiga Štalcerji, vi. št. 217 J*,
t-enilna vrednost: Din 12.728-—.
Najmanjši ponudek: Din 8487-—.
•Vedij: Din 1273-—.
rravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražoenem naroku pred začetkom dražbe.
icer bi зе ne mogle več uveljavljati
.glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
*> ]e ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deska tega
sodišča.
Okrajno sodišče т Kočevju,
dne 2. januarja 1933.
13

•Z;

Nc

H 44/32

67

Dražbeni oklic.
Pne 16. februarja 1933. ob 11. uri bo
№ podpisanem sodišču v sobi št. .10
Qi'azba nepremičnim: zemljiška knjiga
Kestanj, vi. št. 186.
gemina vrednost: Din 16.497-—.,
Najmanjši ponudek: Dm 10.998-—.
Vadij: Din 1649-70.
Pravice, ki bi ne pripuščale draflbe,
je Priglasiti sodišču najpozneje pri draž
j e m naroku pred začetkom dražbe, sier
oi se ne mogle več uveljavljati glede
•^Premičnine v škodo zdražitelja. ki ie
ravnal v dobri veri.
oki- 0 S t a ^ e m s e opozarja na dražbeni
«lic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče v Koajem,
dne 4. januarja 1933.

Vpisi v trgovinski register.
Popravek.
Objavi vpisa firme >Union-kino« v
l£» l u v t r 8- register (pril. k 2. kosu »SV.
«ta< z Љ е 7. jarmiarja 1933) je dodati
i -matoma izpuščeno opravilno številko:
*lrK- 408/32 - Rg. C II 70/1... •
.••••
•
'•
'•
Vpisali

lo.

s t a se

nastopni

firmi:

Sedež: Maribor, Cankarjeva ulica 26.
Dan
£ " " vpisa: m. decembra 1У32.
„/^sedilo: »Jugoelektra« električno
O? 6 *» Venko Albert in drug.
obratni predmet: Izvrševanje poslov,
spadajo v elektrotehnično obrt, grada
r J» naprav za napeljavanje elektrike za
elpu 1 1 ^ а т о i n eventualno trgovanje z
^Totehn^cndmi predme«.-.
dr,iA U z b e < a n oblika: Javna trgovska
^ ^ o a od j . decembra 1932.
v A * ™ ^ 1 1 ^ : -Schreiber Ivan, trgovec
p r i b o r u , Cankarjeva ulica št. 26,
oats Franjo, elektrotehnik v Maribo"^rjavčeva
ulica 12,
"...';
bo^f 11 ^ 0 A l l j e r t , elektrotehnik v Man2„» Cankarjeva ulica št. 26. .'..,...
dva л n a zma ebsrt aoi vk aa n j e ' upravičena sta po.
Pr,^
'
kolektivno,
^oapis firme: se vrši kolektivno na

ta način, da podpišeta po dva družab 19.
Sedež: Ljubljana.
nika pisano ali s štampi!jko natisnjeno
Dan vpisa: 19. decembra 1932.
besedilo firme.
Besedilo: Gonyk družba z o. z.
Okrožno kot trgovinsko sodišče
S sklepom občnega zbora z dne 4. ok
v Mariboru,
tobra 1932 se je izpremenil prvi stavek
dne 22. decembra 1932.
' § 15. družabne pogodbe.
Firm. 1066/32 - Eg A III 229/1.;
; Izbriše se poslovodja Eberhart Georg,
*
', vpiše pa poslovodja Stojkovič Gojko, za
17.
sebni uradnik v Ljubljani, Dunajska
Sedež: Maribor.
cesta št. 6.
Dan vpisa: 22. decembra 1932.
Deželno kot trgovinsko sodišče
Besedilo: Združene tvornice perila
v Ljubljani, odd. Ш.,
Ambrožič in Sabothy družba z o. z.
dne 16. decembra 1932.
Obratni predmet:' Predmet družbe je:
• Firm. 950 — Rg C II 195/10.
a) ustanavljati in obratovati trgovino
vsake vrste, zlasti trgovino s tekstilnim
*
20.
blagom,
Sedež: Ljubljana.
b) izdelovati tekstilno blago vsake
Dan vpisa: 29. novembra 1932.
vrste,
Besedilo: Jadransko-Podunavska ban
c) konfekcionirati tekstilno blago vsa
ka, filijala Ljubljana.
ke vrste.
Izbriše s© prokura Kamenkoviča Pe
č) ustanavljati in obratovati vsa pod
jetja, ki so potrebna, pri obratih, nave tra in Zivkoviča Fedorja.
denih pod a) do c),
Deželno kot trgovinsko sodišče
d) nakupovati in jemati v zakup pod
v Ljubljani, odd. III.,
a) do c) označena, že obstoječa podjet
dne 25. novembra 1932.
ja in se udeleževati pri enakih podjet
Firm. 953 — Rg B II 53/13.
jih*
Družbena pogodba z dne 21. decem
21.
bra 1932, opr. št. 4960.
'
Sedež: Ljubljana.
Visokost osnovne glavnice: 250.000
• Dan vpisa: 29. novembra 1932.
dinarjev.
Besedilo: Maks Leben in drug, druž
Na to vplačani zneski v gotovini: Din
ba z o. s. 250.000.
Po sklepu občnega zbora z dne 21. no
Poslovodje: Ambrožič Miroslav: induistrialec v Mariboru, Gregorčičeva uli vembra 1932 se je družba raadružila in
prešla v likvidkcijo.
- ••
ca štev. 24.
Likvidator: dosedanji poslovodja Make
Sabothy Henrik, industrialec v Mari
Leben.
boru, Krekova ul. 14.
Likvidacijska fjjrma: Maks Leben in
Za namestovanje upravičena sta po
drug, družba z o. z. v likvidaciji.
slovodji kolektivno.
Podpis firme: Likvidator samostojno
Podpis firme: Firmo podpisujeta skup
no oba poslovodja na ta način, da pri podpisuje likvidacijsko firmo.
stavljata pod pisano ali s štampdljko
Deželno kot trgovinsko sodišče
odtisnjeno besedilo tvrdike svoja-pod
v Ljubljani, odd. III.,
pisa. •
dne 25. novembra 1932.
Okrožno kot trgovinsko sodišče
Firm. 962 — Rg C: IV 87/3.
v Mariboru,
•
* ' '
dne 22. decembra 1932.
22.
Firm. 1089/32 — Rg C II 92/1.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 29. novembra 1932.
Besedilo: Mariborska industrija svile
: V p i s a 1 e s o s e i z p r e m e m b e f n d. d. preje Metra v Ljubljani.
dodatki pri nastopnih firmah:
S sklepom občnega zbora z dne 1.
lift
marca 1932 so se iapremenifla pravila v
Sedež: Brežice.
§ 1. (besedilo tvrdke), § 9. (obrazec za
Dan vpisa: 3. januarja 1933.
delnice s: kuponi in teloni) in § 27. (šte
Besedilo: Kolenz & Kušljan, lesna tr vilo članov, uprave).
govina.
' • ' • ' ' ' ><>
OBenem so se pravila, upoštevajoč
Obratnii predmet: Nakup in prodaja dodatek I. in II. ter sklepe občnega
žaganega, stavbenega in jamskega lesa. zbora od 1. marca 1932 in sklep uprav
: Tvrdka se bode odslej glasila: Ga- nega sveta od 19. oktobra 1932, na novo
britsch & Kolenz, lesna trgovina v Bre redigirala.
žicah.
Tvrdka se v bodoče glasi:
• Izstopila je družaibnica Kušljan Aloj
Slovensko:
Mariborska industrija'svile
zija, vstopil pa kot nov družabnik Gabritsch Adolf, lesni trgovec v- Brežicah. d. d. v Ljubljani;
srbsko-hrvatsko: Mariborska, industri
TVrdko bodèta ' zastopala družabnika
Gabritsch Adolf ki< Kolenz Herta ter ja svile d. il. u Ljubljani;
podpisovala s štampiljko .odtisnjeno benemško: Mariborer Seidenindustrie
sedilo firme vsak zase samostojno.
A. G. in Ljubljana.
Okrožno sodišče v Celju, odđ. I.,
Ti sklepi kakor tudi na novo redigi
dne 3. januarja 19^3. . .
rana pravila 6o bili odobreni od kr.
banske uprave' Dramske banovine v
Firm. 413/32 — Rg. A ' ÏÏ 177/7.
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Ljubljani z odlokom od 4. novembra
1932, Vili Ó600/3.
Deželno kot trgovinsko sodišče
v Ljubljani, odd. III.,
dne 25. novembra 1932.
Firm, 960 — Rg B II 105/14.

*

Ï3.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 13. decembra 1932.
Besedilo:
I. ljubljansko
skladišče
Krisper & Tomažič, družba z o. z.
Po sklepu občnega zbora z dne 15.
novembra 1932 se je družba razdružila
in prešla v likvidacijo.
Likvidator: Pinter Jernej, bančni rav
natelj v Ljubljani.
Likvidacijska - fiirma: I. ljubljansko
skladišče Krisper & Tomažič, dražba z
o. z. "v likvidaciji;
Podpis firme: Likvidator samostojno
podpisuje likvidacijsko firmo.
Deželno kot trgovinsko sodišče
T Ljubljani, odd. III.,
dne 9. decembra 1932.
Firm. 1017 — Rg C I 1/60.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 29. novembra 1932.
Besedilo: Franc Ksav. Sou van.
Obratai predmet: trgovina z manufak
turnim blagom na debelo in drobno.
Vstopil je kot javni družabnik Souvan
Leo ml., ki bo samostojno zastopa) druž
bo in podpisoval tvrdko na način, da bo
lastnoročno zapisal besedilo firm«.r"
Izbriše se prokura Hele Soman.
/ Deželno kot trgovinsko sodišče
v, Ljubljani, odd. III.,
dne 25. novembra 1932.
Firm, 969 — Rg A II 149/11. .,: .
•

.

-

-

.

.

*

Ï5.
Sedež: Ljubljana.
Däm vpisa: 29. novembra 1902.«
Bpfeedilo: Vojnovič/& Cie.
Izbrise se zbog smrti javni družabnik
Justin Anton. Zaradi tega je prenehala
javna trgovska družba.Ostali družabnik Vojnovič Tomo, tr
govec, Glin.ee XVII/8» bo kot trgovec
poedinec vodil tvrdko naprej pod doseianjo firmo.
Sedež odslej: Glince ХУП/8.
Deželno kot trgovinsko sodišče
v Ljubljani, odd. III.,
dne 26. novembra 1932.
Firm. 964 •— Rg A II 86/18. •
.»•
26. :
Sedež: Maribor.
Dan vpisa: 22. decembra 1932. '
Besedilo: Autodelavnica Adamovič,
IrttSba* г o. z.
Družba temelji odslej nâ dtfužabni
[KDgodbi z dne 21. maja 1929, орт. štev.
3669, izpreoienjeni z notarskimi pismi'- dne li, novembra 1932.. opr. štev.
1943, in opr. štev. 4944. ,
•
Besedilo firme odslej: Auto-Servioe,
J
lutodelavnica družba, z o. z.. ,
Pravico ' družbo zastopati in firmo
»odpisovati ima odslej poslovodja samo

stojno, ki podpisuje za družbo na ta na
čin, da kakorkoli napravljenemu bese
dilu tvrdke lastnoročno pristavi svoje
ime. e
Izbrišeta se dosedanja poslovodja Roba*s Karol in Adamovič Josip, vpiše pa
novi poslovodja Meglic Ernst, inženjer
v Mariboru, Koroška cesta št. 24.
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. Ш.,
dne 12. decembra 1932.
Firm 1064/32 — Reg. C II 46/7.

Vpisi v zadružni register.

V p i s a l e so s e n a s t o p n e z a d r u g e :
31.
Sedež: Ljubljana.
. Dan vpisa: 30. novembra 1932.
Besedilo: Perutninarska selekcijska
zadruga državnih železničarjev v Ljub
ljani, registrovana zadruga z omejeno
zavezo.
Obrat in predmet: Namen zadruge je:
. 1. širiti rejo čistokrvne perutnine,
*
predvsem za Dravsko banovino dolo
27.
čenih pasem;
Sedež: Maribor.
2. nabavljati članom plemensko pe
Dan vpisa: 12. decembra 1932.
Besedilo: Éokra, tekstilna d. d. po rutnino, krmo in perutninarske potreb
ščine (valilnike, orodje itd.);
družnica Maribor.
3. izvrševati kontrolo nad rejo čisto
Izbriše se dosedanji član upravnega
sveta Henrik Sabothy, vpiše pa novi krvne perutnine pri članih;
4. prodajati varilna jajca in jajca za
član upravnega sveta dr. Ženko Franc,
konzum, plemensko in klavno perutnino
odv. v Kranju.
ter morda druge perutninarske pro
Okrožno kot trgovinsko sodišče
dukte članov;
v Mariboru,
5. ustanavljati in vzdrževati rejske
dne 15. decembra 1932.
postaje in pitališča, urejevati naprave
Firm. 1063/32 — Rg B II 28/7.
za pridelovanje krme (kostne moke, su
*
šene krvi) ter ustanavljati druga pod
28.
jetja, ki so potrebna za razvoj perutniSedež: Maribor.
narstva;
Dan vpisa: 29. decembra 1932.
6. zastopati vse s perutninarstvom
Besedilo: Möbelhans Karl Preis.
zvezane
interese svojih članov.
' Prokura se je'podelila Preis Greti,
Zadružna pogodba z dne 30. oktobra
soprogi trgovca v Mariboru, Gosposka
1932.
ulica 20.
Vsak zadružnik jamči s svojimi opra
Okrožno kot trgovinsko sodišče
vilnimi deleži in pa z njihovim dvakrat
' v Mariboru,
nim zneskom.
dne 29. decembra 1932.
Oznanila se izvršujejo z razglasi na
Г : . Firm 1093/32 — Rg A 168/5.
vidnem mestu v zadružnih prostorih.
NaČelstvo sestoji iz 6 zadružnikov.
*
Člani načelstva so:
-29...;
Seher Jakob, oficijal v Ljubljani,
Sedež: Rogaška Slatina.
Ljubljanski dvor, predsednik;
\ Dan vpisa: 21. decembra 1932.
Srebot Franc, žel. kontrolor v Ljublja
'• Besedilo: Zdravilišče Rogaška Slati
ni,
Mariborska 19, podpredsednik;
na, trgovina s kislo vodo, upravljano po
Tancig Edvard, žeL kontrolor v Ljub
oblastnem odboru mariborske oblasti t
ljani, Nova Z v e z n a c , hiša F ;
Mariboru.
•
Tvrdka se odslej glasi: Banovinsko
Babnik Alojzij, strojni mojster v Zgor.
zdravilišče Rogaška Slatina, trgovina s Stëki št. 141;
.kislo vodo, upravljano po banu Dravske
Pengov Avgust, strojni snažrilec Št. Vid
banovine. ••••'•',•
nad. Ljubljano; .
Lastnik firme: Dravska' banovina s
Zakrajsek Josip, žel. kontrolor, Glin
sedežem " Ljubljani.
ce
cesta X/7.
Zastcpna pravica družabnikov: Vrši
Upravni odbor zastopa zadrugo in
lec dolžnosti ravnatelja ing. Ditrich An
ton in" kopališki zdravnik dr. Kolterer. podpisuje zanjo tako, da. stavita pod
Fran, skupno podpisujeta za tvrdko na izpisani, tiskani ali z žigom odtisnjeni:
način,, da posta-Ijata pod zdraviliško naslov zadruge lastnoročno svoja pod
štampiljko ali tudi pisano besedilo tvrd- pisa predsednik ali podpredsednik in
en član upravnega odbora, ali dva člana
'ke.svoj podpis.
upravnega odbora, ali en član uprav
'" Okrožno sodišče, v Celju, odd. L,
nega'odbora оц oni uslužbenec zadruge,
. . dne 21. decembra 1632.
ki ga za sopodpisovanje pooblasti uprav
Firm., 6/28 — Pos. I 119/31..
ni odbor.
Deželno kot trgovinsko sodišče
v Ljubljani, odd. III.,
I z b r i s a l a sé (e n a s t o p n a r f f r m a :
dne 25. novembra 1932.
30.. /
Firm. 951/32 — Zadr. X 308/1.
Sedež: Maribor.
Dan izbrisa; 29. decembra 1932.
*
Besedilo: Anglo-Austrian Bank Limi 8?.
ted, podružnica v Mariboru v likvidaSedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 27. decembra 1932.
cîii*
.'•'••••'.
Besedilo: Slovenska književna zadru
, Zbog končane likvidacije. .,
ga, registrovana zadruga z omejeno
Okrožno kot trgovinsko sodišče
zavezo v Ljubljani.
v Mariboru, odd. III.,
.Obrat inpredmet: Smoter zadruge je
dne 29.' decembra 1932.
pospeševati gospodarstvo svojih članov
Firm 1090/32 - . Kg. B I 2/69.

Štev. 3.

[
a
) z izdajanjem in razpečavanjem
flovin periodičnih spisov, brošur, knjig
m tiskanih predmetov sploh;
z
ustanavljanjem in vzdrževanjem
ti „?'„
a r s k l h
^
. i n knjigarskih obratovalnic;
davan" p r i r e ' a n ' e m sestankov in pre-

2 o Z ! , d r u ž n a Pogodba (statut) z dne
^•decembra 1932.
v i h w j a d r u ž n i k jamči s svojimi opra1шш deileži in pa z njihovim enkratni
m Zzneskom.
4ii« n *, n i l a s e objavijo v lastnem glaS ' J ^ n o s n o v >SlužIbenem listu«.
iNačelstvo
sestoji iz načelnika in -4 odд i. k o v - C l a n i načelstVa so:
n j Albrecht Fran, Poljanska c. 15, načeldr
- Kozak Ferdo, Gregorčičeva 19;
"••Leben Stanko, Zrinskega 17;
ž e v n « ™ " / 0 8 * ? ' V e ß n a P o t 3. v s i knji
ževnik! v Ljubljani, in
B w m a r C i r i 1 ' založnik v Ljubljani,
^eiweisova c. 12.
JNačelstvo zastopa zadrugo in podpiZa
a d r u
r>ni t ^
£ ° tako, da se podpišeta
k o p o d v a
č l a n a
Da « $
načelstva, ali
61an
C „A
načelstva in en uradnik, ki
£ načelstva za to pooblaščen.
Deželno kot trgovinsko sodišče
v Ljubljani, odd. III.,
dne 23. decembra 1932.
F
irm. 1056/32 - Zadr. X 312/1.

*

33.

Sedež: Ljubljana.
R a n jPisa: 28. novembra 1932.
S t a v b n a
recisa
kreditna zadruga,
ana za
v ri,!î?^
d n i g a z omejeno zavezo
Hiubljani.
\
je d * i n p , r e d ' m e ' t : Namen zadruge
švoHm^ 3 p o d l a s i vzajemnosti podeljuje
m čl
•'Z nanom
brezobrestno sredstva:
Qio v zfe m ?ì?avo in gradnjo lastnih do2 ' l.lišč in gospodarskih imetij ; : '
čih'ril a P r e delavo in prizidavo obstojeg°o.iektov;
4*. н а k o n vbe ir zz i vi o
hipotekarnih posojil;
s e m
rialti} Ш• s a m
i sredstvi za majev
nov.
o s t a l n i podvig svojih člabraa^fna

P°Sodlba z dne 14. novem-

vii n j, m ; azadružnik
jamči s svojimi opra
el ,
nim
e ži in pa z njihovim enkrat™ zneskom.
•• •
la
Se
га2
а
'Zadr Z ,Ä
г1а§
Јо na deški v"
1 1
Na*!? !v o Pretorili.'.
'
•••;.'•.'."•
s e s t o i i
nikov.
iz 6 do 10 zadružll^lnačelstva
so: ' " • •' :
ten str
l.iani\»4
n a d , zasebnik v Ljitbл
dr' felM t r 2 25/1, načelnik; '
М а б е к
Üfabi- •
' odv.lkbikipijent v
Mak8111' T a v S a r i e v a 3 , podnačelnik;
L
i u b l i o 3 a T r k e l . i . vpok. car. kontrolor v
Seher J fePodvorska
ul; 18;
ak
gor a ;
o b , žel., oficijal, Višnja,
Posestnik v Mostah pri-

*

*

* ocjan

Božna°ulf

'

arhitekt v : Ljubljani,-•

Načelstvo zastopa zadrugo in podpi
suje zanjo na ta način, da se podpišeta
skupno dva člana načelstva ali pa en
član načelstva skupno z uradnikom za
druge, pooblaščenim za sopodpisovanje,
pod napisani, natisnjeni ali s štampiljko odtisnjeni tekst zadružne tvrdke.
Deželno kot trgovinsko sodišče
T Ljubljani, odd. Ш.,
dne 25. novembra 1932.
Firm. 941/32 — Zadr. X 304Д.
*
34.
Sedež: Rajhenburg.
Dan vpisa: 28. decembra 1932.
Besedilo: Čevljarska gospodarska za
druga v Rajhenburgu, registrovana za
druga z omejeno zavezo.
Obrat in predmet:
Namen zadruge je, pospeševati gospo
darstvo svojih članov s skupnim poslo
vanjem, kateri namen se doseza s
tem, da:
1. za svoje člane skupno nabavlja vse
sirovine, orodje, sploh vse potrebščine
za čevljarsko obrt,
2. izdeluje po svojih članih vse v čev
ljarsko stroko spadajoče predmete, ter
jih prodaja vsakomur in povsod v kra
ljevimi Jugoslaviji,
3. oskrbuje za svoje člane po potrebi
skupne delavnice,
4. skrbi za strokovni pouk in sploh
uporablja zakonito dopustna sredstva v
dosego svojega namena.
Zadružna pogodba z dne 4. decembra
1932. ;
Vsak zadružnik jamči s svojim opra
vilnim deležem in pa z njegovim dva
kratnim, zneskom.
Oznanila se izvršujejo po okrožnico
ali s priporočenim pismom, pò' potrebi
tudi v listih.
Načelstvo sestoji iz štirih., zadružnikov,
člani načelstva so: ,
1. Geršak Mihael, čevljarski mojster
v Rajhenburgu .št. 123, načelnik,
2. Krevelj Ludvik, čevljarski mojster
v Rajhenburgu št. 112 podnačelnik,
3. Strel Ludvik, čevljarski mojster v
'Rajhenburgu .Št. 124, in
4. Omerzu Ivan, čevljarski mojster v
Rajhenburgu št. 110, člana načelstva.
Pravica zastopstva zadruge in podpis
firme: Besedilo firme podpisireta skup
no načelnik ali podnačelnik in en član
načelstva.
Okrožno sodišče v Celju, odd. L,
dne 28. decembra 1932.
Firm. «409/32 — Zadr. IV 64/2

Ј&т-њ

3. da kupuje in jemlje v na$e« ne
premičnine v zadružne namene.
Zadružna pogodba z dne ¥1. okto-

bra 1932.
Vsak zadružnik jamči s srojmii opra
vilnimi deleži in pa z enkratim zne
skom istih.
Oznanila se izvršujejo z raagtesi, za
bitimi v zadružnih lokalih.
Načelstvo obstoja iz predsednika in
4 članov.
Člani načelstva so:
Snoj Henrik, delovodja v Tržiču,
predsednik;
Padar Franc, skladiščnik, Tržič;
Smole Kari, priv. uradnik, Tržič;
Seiko Franc, klepar, Tržič;
Hočevar Josip, delavec, Tržič.
Načelstvo zastopa zadrugo in podpi
suje za njo na ta način, da pod predtiskano ali pisano besedilo firme pod
pišeta dva člana načelstva svoje ime.
Deželno kot trgovinsko sodišče
v Ljubljani, odd. III.,
dne 25. novembra 1932.
Firm. 955/32 — Zadr. X 309/1.

V p i s a l e so se i z p r e m e m b e i n
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h zadrug-ah;
36.
Sedež: Dolnja Lendava.
Dan vpisa: 29. decembra 1982.
Besedilo: Zadružna hranilnica in po
sojilnica v Dolnji Lendavi, registrovana
zadruga z neomejeno zavezo.
Zadružna pravila so se-jmreanenila v
§23.
Načelstvo sestoji odslej fa 7 zadruž
nikov.
Vpišeta se novoizvoljena člana načel
stva Kocon Nikolaj, mizar v Čentibi š t
282, in MajzerViktor, posestnik in dim
nikarski mojster v Dolnji Lendavi
Dkrožno kot trgovinsko sodišče
v Mariboru,
:dne 29. decembra 1932.
*.
Firm. 1096/32 — Zadr. IV. 87/2. **:''
*
*
37.
Sedež: Ormož.
Dan vpisa: 29. decembra 1932.
Besedilo: Vinarska posredovalna za
druga v Ormožu, registrovana zadruga
z omejeno zavezo.
Zadružna pravila so se izpremenila .
vi §§ 8., 19., 23. in 28. Deleži .so dvojni, .
glavni in opravilni; glavni delež znaša
20 Din, opravilni pa 5 Dim.
. "
•
.;•>;.;»• •
'
r
Načelstvo sestoja iz 11 zadružnikov.
Izbrišejo se dosedanji cUami načelstva
35.
V
Lipndk Franc, Kukovec Alojz in Skerlec
• Sedež; Tržič.
Franc, vpišejo pa novoizvoljeni člani
Daj}., vpisa:, 30. novembra 1932.
Besedilo: Delavsko konzumno društvo načelstva SkoMber Martin, posestnik in
za Tržič in okolico, registrovana zadru župan v Pužencih, Schef Franc, posest
nik na Hardeku pri Ormožu, Alekšič
ga z omejeno zavezo.
Obrat in" predmet: : Zadruga ima na- Franc, posestnik v Brebrovniku, Kirič
men r \pospeševati, gospodarske, socialne Ivan, posestnik v Pavlovćih, TerstenjaJk
in kulturne koristi delavstva, zlasti s Mriija, posestnik v Salovcih, Ivanuša
Ivan, posestnik na Humu in Zaidravec
tem:
, . . , . . .
Franc, posestnik v Jastrebcih.
i . da kupuje,
.prideluje
in
predeluje
v
Okrožno kot trgovinsko sodišče
.živila • in druge"' življeriske potrebščine
.
y Mariboru, odd. Ш.,
'ter jih. prodaja.svojim članom;
2. da us.tëhavlja in vzdržuje zadruž
dne 29, decembra 1932.
n e gostilne, kuhinje in okrepčevališča;
Firm 1094/32 — Zadr. IV. 37/4
'

,

••.

*

Štev. 3.

Stran 14.

38.
Sedež: Sv. Jošt nad Vrhniko.
Dan vpisa: 29. novembra 1932.
Besedilo:« Kmetijska nabavna in prodajna zadruga т Sr. Joštu nad Vrhni
ko, registrovana zadruga z omejeno za
vezo.
Na dbčnem zboru dne 23. oktobra
1932. so se izpremenila zadružna pra
vila v §§ 2.", 10., 14., 15., 18., 19., 25.
in 29.
§ 2., točka 1., se glasi odslej: Svojim
članom oskrbovati gospodarske, obrtne
in gospodinjske potrebščine vsake vrste
ter razpečavati in predelavati kmetij
ske pridelke in obrtne izdelke svojih
članov in oskrbovati svoje člane z življenskimi potrebščinami in pijačami.
Načelstvo sestoji iz načelnika in petih
odbornikov.
Vpiše se član načelstva Maček Ivan,
posestnik v Sv. Joštu 23.
Deželno kot trgovinsko sodišče
v Ljubljani, odd. III.,
dne 25. novembra 1932.
Firm. 901 — Zadr. VIII 76/11.

Konkurzni razglasi
S 1/33—5
39.

75

Konkurzni oklic.
Razglasitev konkurza o imovini Josi
pa Oražma mL, lastnika opekarne v
Sred. Gameljnih stan. v Ljubljani, Bee
thovnova 15, registrovanega pod firmo
Jože Oražem mL
Konkurzni sodnik: Avsec Anton, sod
nik okrožnega sodišča v Ljubljani.
Upravnik mase: dr. Luckmann Frid.,
odveinik v Ljubljani.
.Prvi zbor upnikov pri deželneni sodi
šču, soba št. 140, dne 18. januarja 1933.
ob 9. uri.
Oglasitveni rok do 25. febr. 1933.
Ugotovitveni narok pri deželnem so
dišču dne 4. marca 1933 ob 9. uri v so
bi št. 140. '
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III.,
dne 4. januarja 1933.
•t»

S 14/32—41.
40.

62

Odprava konkurza.
Prezadolženec Gorenjak Konrad, čev
ljarski mojster v Celju. Konkurz, ki je
bil razglašen s sklepom opr. št. S
14/32—41 o imovini prezadolženca, se
odpravlja, ker se je sklenila prisilna po
ravnava, po § 169. k. r.
i .
Okrožno sodišče v Celju, odd. L,
dne 3. januarja 1933.
*
63
Sä 72/32—10
. .
41.

Konec poravnave.
Poravnalno postopanje dolžnika Brenčiča Alojza, trgovca v Ptuju, reg. pod
firmo Alojz Brenčič. manufakturna obrt
v Ptuju, je končano.
Okrožno sodišče Maribor, odd. III.,
dne 7. januarja 1933.

Sa 40/32—9.
42.

5

Potrditev poravnave izven
stečaja.
Poravnalna zadeva: Koller Franc, po
sestnik in lastnik vimotoca. v Slovenjgradcu.
Potrjuje se poravnava, ki jo je skle
nil poravnalni dolžnik 12. decembra
1932 in ki določa, da je prednostne ter
jatve in zahtevke, ki jih ne doseza po
ravnava, prvenstveno v celoti plačati,
ostali upniki pa dobijo 50% kvoto, plač
ljivo v dveh enakih obrokih, katerih
prvi zapade v plačilo tekom enega leta
po odobritvi prisilne poravnave, drugi
pa po 6 mesecih po dospelosti prvega
obroka.
Okrožno kot poravnalno sodišče v Celju,
odd. L, dne 28. decembra 1932.
*
Sa 38/32-10
43.

33

Potrditev poravnave izven
stečaja.
Poravnalna zadeva: Kosmač Svito,
trgovec v Lučah ob Savi.
Potrjuje se poravnava, ki jo je sklenil
poravnalni dolžnik s svojimi upniki pri
naroku dne 6. decembra 1932 in ki do
loča, da je prednostne terjatve in za
htevke, ki jih ne doseza poravnava,
prvenstveno v celoti plačati, ostali up
niki pa dobijo 100 % kvoto, plačljivo v
5 tromesecnih zaporednih ednakih obro
kih, od kojih zapade prvi dne 1. aprila
1933.
Poravnavi pristopa kot porokinja in
plačnica z učinkom § 60 zak. o prisilni
poravnavi izven stečaja Kosmač Pavla,
učiteljica v Lučah.
Izvršljivost v smislu § 60 zak. o pri
silni poravnavi izven stečaja se raz
teza tudi na zavarovalnino iz zavaro
valnih polic št. 8,001.914/3 in 8,018.286
zavarovalnice Feniks.
Okrožno kot poravnalno sodišče v Celju,
odd. L,
dne 21. decembra 1932.
*
Sa 93/32—80
44.

\0

Potrditev poravnave.
Med doJžnico: .tvrdko Delček in Ma
rini, trgovino z manufakturnim Iblagom
v Mariboru, Gosposka ulica. 27, in nje
nimi upniki pri poravnalnem naroku
dne 22. decembra 1932 pred:okrožnim
sodiščem v Mariboru sklenjena prisilna
poravnava se potrja.
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III.,
dne 29. decembra 1932.
*
Sa 52/32—52
73
45.

Potrditev poravnave.
Potrja se prisilna poravnava izven
konkurza, sklenjena med dolžnikom

Adamičem Oskarjem, trgovcem v Ljub
ljani, Seüenburgova ul. 7, in njegovimi
upniki.
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III.,
dne 23. decembra 1932.
*
Sa 48/32—30.
46.

74

Potrditev poravnave.
V poravnalnem postopanju izven kon
kurza dolžnik?. Pahorja Franceta, tr
govca na Jesenicah št. 22, se poravnava,
ki jo je sklenil dolžnik s svojimi upniki
na poravnalnem naroku pred okrajnim
sodiščem v Kruijskii gori dne 27. okto
bra 1932, odobruje.
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III.,
dne 20. decembra 1932.

Razglasi raznih uradov
in oblastev
47
Narodna banka
kraljevine Jugoslavije

Stanje 31. d e c e m b r a 1932.
Aktiva.
Dinarjev
Metalna
podloga . 1.968.134.486.55 ( + 7,531.182'46)
Devize, ki ni
so v podlogi 1,993.808-30 (4- 683.821-66)
Kovuni no
vec v niklju 139,015.283-— 1—36.502.798—)
Posojila . ..2.456.837.280-43 (—34.470.453'92)
Vrednostni
papirji . . 15.461.20>-- ( + 2,578,680--)
Prejšnji pred
ujmi državi 1.808,620.510-04 ( - 4,106.046 73)
Začasni pred
n| m i el. drž.
bla sai ni . 600.O00.00Cr—
Vrednosti rezervn. fonda 58.099.080-83 ( + 3,^77.445-96)
Vrednosti
ostalih fon
dov . . .
7,949.864-72 ( + 5,318.311-96)
Nepremični
ne . . . . 154,152.732-19 ( - 5.805.107-18)
Razna àktiva 21,666.10â-Q4(-117,324.224-Ql)
7.232,819.348-72
Pasiva
Dinarjev
Kapital . . leO^O-OCKr—
Rezervni
fond . . .
73,839.592-65 (+10,479.446-50)
Ostali fondi
8,660.054-34 ( + 4,667.334-93)
Novčanice v
obtoku . . 4.772,717.850-—(+214,563.930-—)
Obveze na
pokaz . . . 697,859.92509 (-248,051.539-65)
Obveze г ro
kom . . . 1.459,4 33.736-64 (-4- 60,181.854-97)
Razna pasiva' '4O",308.190-— (—209,960.214-66)
7.282,819.848-72
Obtok In ob
veze . . . 5.470.577.775-09
Celotno kritje . . . 35-97°/,
Kritje v zlatu . . . 32-18%
Obrestna mera:
i
po eakomptu . -, t » • , • • , 7И!
DO lombardi! . • » . •.. • , t • 9%

Štev. 3.

Stran 15.

Agrarni primer: Lakonica.
*v.:i R. U. 35/96-39.
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St

Razglas o razgrnitvi
načrta
iz U Lak i t V -

S J i u p n i h

zemljišč posestnikov

ur€,d

črt

4knf
°
'itvi užitnih m gospodarj a pravic
v
katastrski občini Lakoлл 1 Vv1, i š t < 3 v - 41) ležečih zemljišč bo
w Ä1S8
§ 9в- zakona z dne 26. okto1 4 . n?.,
dež.
zak. št. 2/1888, od dne
nua r-j a U a r l a 1 9 3 3 - d o vštetega dne 27. ja,oi, a 1933. v hiši načelnika gospodar
n e g a odbora Šušteršiča Alojzija, Gor.
^Konica štev. 3, razgrnjen na vpogled
vsem udeležencem.
uomejitev načrta s kolci na mestu
samem se je že izvršila.
a r i a a C . r L ^ b o Pojasnjeval dne 14. januhii a
* v i a s u 0^ 9 - do 1 0 - u r ö v
"«i.načelnika
gosp. odbora Šušteršiča
A1
°l z 4a,0 Gor.
Lakonica štev. 3.
a
e
vom° H ^ ^ splošno na znanje s pozip " i ' d a morejo neposredno kakor tudi
vor
udeležene stranke svoje ugo
re zoper ta načrt v 30 dneh od prvega
"jeva razgrnitve dalje, t. j . od dne
ari

] a

i Qo U a T J ' a

i

m

d o

d n e

13

-

f & b r u

"

ja 1933. pri podpisanem komisarju za
e
чт
° Р е г а « ј е v Ljubljani vložiti pi
č e n o ali dati ustno na zapisnik.
V
Ljubljani, dne 5. januarja 1933.
Komisar za agrarne operacije I I :
dr. Maršič 1. r.
No, 37/1.

'*.

. .

60

Razglas.

Ponudbe naj se glase v obliki popu
sta v odstotkih (tudi z besedami) na
vsote odobrenega proračuna, ki' znaša:
1. za plinsko napeljavo Din 133.284*63
2. za vodovodno nap.
Din 167.Ö60-45
Skupaj Din 300.3454)8
Ponudbe je kolkovati po § 9. zakona
o izpremembah to dopolnitvah zakona
o taksah z dne 25. III. 1932, >Službene
novine« št. 70—XXIX z dne 26. III.
1932.
Podrobnosti razpisa so raavddne iz
razglasa o licitaciji v >Službenih novinah« in na razglasni deski mestnega načelstva mariborskega.
Mestno načelstvo mariborsko,
v Mariboru, dne 4. januarja 1933.

*
Št. 7575/32

39-3—2

Razpiiis nabavke.
Za nabavo potrebščin obči državni
bolnici v Ljubljani v Času od 1. februar
ja do 31. marca 1933. se razpisuje druga
ustna licitacija, ki se bo vršila po dolo
čilih čl. 82. do 105. zakona o državnem
računovodstvu in pravilnika za njegovo
' izvrševanje.
I. dne 30. januarja 1933 za goveje
meso, kruh, moko in mlevske izdelke,
II. dne 31. januarja 1933 za špeccrijo
in hišne potrebščine,
obakrat ob 11. uri v pisarni upravnika.
Pogoje in navodila za udeležbo pri
licitaciji daje uprava bolnice.
Obča držama bolnica y Ljubljani,
dne 3. januarja 1933.
*
Opr. št. 7160/2-32-4.
49

o?» ^ " ^ l u § 54. uredbe o izvrševanju
Razglas o licitaciji.
i S
od-redb (Ur. list 28/126 ex
sodlü ^ r a z g l a š a , da je s pravomoćno
Okrožni urad za zavarovanje delavcev
sodišča na Brdu Z dne (OUZD) v Ljubljani
2 q °o t r a j n e g a
^ l ^ v e m b r a 1932, Kps 249/32—8, prerazpisuje
f u
aria i S S 0 r 6 h k u I v a n ^ » r °Ì- W:
^na
dan
25.
januarja
1933. ob 11. uri dop.
r j« 1909 v Moravčah, tja pristojnemu,
n'ìkù ve;re> samskemu, biv. voj. godbe- javno pismeno licitacijo za dobavo 800
do 1000 ton premoga.
ke • » l n u Janeza in Frančiške, trgovS
kolkom
za Din 100"— opremljene
r a v č 7 2
o b i s k
к г б е т
z a
d o b o
eneff i °
'
ponudbe je vložiti v zaprtem in,zapeča
Sa leta po prestani kazni.
iatiii« r ^ a P r e Poved velja za čas od 5. tenem ovitku, ki mora nositi napis:
>Ponudba na opr. št. 7160/2-32-4< do
1944 ïl a 1 9 3 3 - d o v š t e v š i 6 - Januarja
25. januarja 1933. do 11. ure v vložišču
vsakd
§ 2 6 8 - k a z - z a koua se kaznuje
iz б ? ^ veгг za
razglašeno prepoved urada.
Ponudbe se morajo vložiti na poseb
taki
^ a z ' ^"> p a v € n d a r l e postreže
14
nih tiskovinah, ki se dobijo obenem z
-osebi z opojnimi pijačami.
ostalimi licitacijskimi pripomočki za
Sresko načelstvo v Kamniku4,
:
ceno Din 10-— v ekonomatu OUZD,
, ;
dne 3. januarja 1933.
soba št. 233, dnevno od 10. do 12. ure.
*
Licitacija se vrši .ob označenem času
Štev,
19.960/3185—1932
7 6 - 3 - 1 pri OUZD-v; Ljubljani, Miklošičeva ce
sta 20/1., soba št. 203.
Ljubljana, dne 2. januarja 1933.
. Razglas o licitaciji.
Okrožni urad za zavarovanje delavcev
Mestno načelstvo v Mariboru, ràapisu•i v Ljubljani.
P e W 2 V r š i t e v P , i n s k e i» vodovodne na*
po*?*? v zgradbi poslopja za carinsko
77
UA™ m carinske urade na glavnem ko- Opr. št. 454/7—1928—31.

I iI^ U

T Ma

"boru

da«, s? Pwmeno ponudbeno licitacijo na
v S o K . b i Jinuarja 1933 ob 11. uri dop.
da v L8*- 5 mestnega gradbenega uraPri-nl
" b o r u - Pojasnila in ponudbeni
ki
stroa
^ P r o t i plačilu nabavnih
iafcrvHo^ d o b i v a j o med uradnimi lirami

Mtotaev soba št. 3.

Razpis.
Okrožni urad_ za 7-.varovanie delav
cev v Ljubljani razpisuje eno mesto
zdravnika-uradnika L plačilnega razre
da 1. plač. stopnje, ki bi vršil posle po
močnika glavnega adjrajvjnjjika,.. Dnevna
МЕоаШшаиг.

Službeni prejemki in pogoji za name
stitev so razvidni iz določil službenega
pravilnika za zdravniike-Uiradiniike in
zakona o sprejemanju zdravnikov v slu
žbo itd. z dne 20. I. 1931.
Prošnjam je priložiti: rojstni in krst
ni list, domovnico, zdravniško diplomo,,
potrdilo o ureditvi vojaške službe, o do
vršenem stažu, dovoljenje izvrševanja
privatne prakse, zdravniško izpričevalo,
potrdila o dosedanjem zdravniškem
službovanju, izpričevalo o dovršenem te
čaju iz socialne medicine.
Prosilci, ki še niso dovršili tečaja iz
socialne medicine, se morajo zavezati,
da izpolnijo vse pogoje po zakonu o
sprejemanju zdravnikov v službo z dne
20. januarja 1931 v teku 5 let od dneva
namestitve.
Prosilci, ki so službovali v državni,
samoupravni ali kaki drugi javni služ
bi in ki žele, da se jim to službovanje
prizna v pokojnino po § 72. službenega
pravilnika, morajo to v prošnji izrecno
navesti, označiti točno dobo, ki naj se
všteje ter v dokaz priložiti potrebna iz
pričevala. Naknadne prošnje za prizna
nje tega službovanja se ne bodo upošte
vale.
Prošnje, opremljene z vsemi predpi
sanimi izpričevali in kolkovane z Din
5'— je vložiti do vštetega dne 11. febru
arja 1933. do 12. ure. Kesneje vloženih
prošenj urad ne bo upošteval.
Okrožni urad za zavarovanje delavcev.
v Ljubljani,
- dne 7. januarja 1033.

*
Štev. 1819/32.

50

Objava.
Odbor Advokatske komore v Ljub
ljani objavlja, da se je gospod dr. Mulej
Anton, advokat v Mariboru, radi bolezni
dne 1. januarja 1933. začasno odpovedal
izvrševanju advokature.
Za njegovega začasnega namestnika
po § 44. f) adv. zakona je odbor ime
noval gospoda dra. Miillerja Fera, ad
vokata v Mariboru, Aleksandrova e. I L
V Ljubljani, dne 5. januarja 1933.
Za odbor
Advokatske komore v Ljubljani
predsednik:
dr. žirovnik Janko L r.

*
Broj 5887/1932.
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Razpis.
Glavna bratinska blagajna za osigu
ranje rudarskih radnika i namještenika
u Sarajevu raspisuje natječaj za upražnjeno mjesto ugovornog ljekara Bratin»ke blagajne kod Mjesne B. B. kod Drž.
željezare i rudnika u Varešu.
Prinadležnosti ugovornog ljekara odredjuje se srazmjerno broju osiguranih
članova i broju kreveta u bolnici B. B.
Osim plate i doplataka uživaće Ijekar
u naravi i besplatno stan, ogrijev i osvetlenje. Za ogrijev dobivaće godišnje
100 q srednjeg ugljena, koji se proizvodi
ina najbližem, državnom rudniku.

Štev. 3.
Ostale uslove o plati i dopìacima mogu interesenti dohiti kod Glavne B. B.
u Sarajevu ili kod Mjesnog upravnog
odbora B. B. u Varešu,
Sva prava i dužnosti utvrdjuju se naknadno posebnim ugovorom, koji óe se
sklopiti izmedju Glavne B. B. i ljekara.
Natjecatelji moraju dokazati:
.1. da su državljani Kraljevine Jugoslavije i da znadu srpsko-lirvatóki ili
slovenački jezik;
2. da imaju ljekarsku diplomu i piavo
vršenja prakse u Državi;
3. da su tjelesno, duševno i moralno
sposobni za vršenje ljekarske službe d
da ne boluju od tuberkuloze u bilo ko
joj formi;
4. da nisu stariji od 45 godina d da
imaju najmanje 3 (tri) godine ljekar
ske prakse poslije svršenog etaža. Pred
nost imaju ljekari koji su ranije bili u
službi B. B. ili kod Općeg osiguranja
radnika, kao i oni sa dokazanim sposob
nostima za malu i srednju hirurgiju kao
i za porod jaje sa ginekologijom;
5. da slobodno raspolažu svojim ima

njem i d a nisu bili kažnjeni niti su u
istrazi radi zeočina prestupka iz kòristoljubja.
Natjecatelji moraju molbi priklopiti i
svjedočanstvo o danu Todjenja, uvjere
nje o nadležnosti, uvjerenje o dosada
šnjem namještanju i zdravlju, o regulisanoj vojnoj dužnosti, diplomu o pro
mociji na čast doktora medicine, t e do
kaze o stečenom pravu opće privatne
prakse.
Vlastoručno pisane , molbe imaju se
predati ili poštom dostaviti .Mjesnom
upravnom odboru. B. B. u Varešu naj
kasnije do 31. januara 1933. dò 18 sati.
Zakašnjele molbe kao i one, kojima
ne budu priloženi svi potrebni dokumenti, neće s e uzimati u obzir.
Obzirom na odredbu § 190. Rudarskog
zakona i na specijalne prilike u rudar
skoj struci n e mogu se natjecati za
mjesto Ijekara B. B. ženska lica.
Glavna bratiuska blagajna za osiguranje
rudarskih radnika i namještenika u
Sarajevu,
dne 4. januara 1933.

Razne objave
Licitacija zastavnih
predmetov
se vrši dne 8. februarja 1933. Začetek
ob 9. uri dopoldne,
Prodali se bodo: efekti štev. 22.121 do
23.691, dragocenosti štev. 35.280 do
37.447, ki se do 4. februarja 1933. ne
podaljšajo ali ne dvignejo.
Dne 6; in 7. februarja 1933. ostane za
vod za promet s strankami zaprt.
Oblaatv. koncesijonirana zastavljalnica
V. Remm v Mariboru.
*
56

Objava.

Izgubil sem orožni Mst, izdan pod št.
3085 z dne 17. IX. 1931 od uprave poli '•
cije v Zagrebu na dane Andrej Veble,
roj. 4. XI. 1904., iz obč. Kapele, srez
Brežice. Proglašam ga neveljavniim*
Kapela, dne 4. januarja 1933.
Veble Andrej s. r.

Kranjska industrijska družba^ LJubljana
Bilanca premoženja dne 30. junija 1932

Aktiva

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Posestvo . « i • i i • i <
Stavbe . . . . . .. . . . .
Stroji MI obratovalne naprave .
Sirovine in zaloge
Blagajna . ' . . . » . .
. .
Menice in devize . * » « . .
Efekti
Dolžniki in imovina pri bankah
Račun dvomljivih terjatev . .

Din
4,737.235-17
27,192.868-80
70,285.70816
23,892.606-27
723.559-75
654.905-32
1,442.659—
31,441.052-39
47.859-37

Din
5,108.459-84
2,582.917-07
2,573.638-76
6,906.247-42
1,268.935-50
7,028.381-05
2,548.597-05

45,000.000—
2,027.355—
1,817.236-67
3,541.730-34
1,625.191-—
1,050.000—
9,500.000—
5,120.000—
36.87Ò-—
88,lSl-474-17

i

2,548.597-05
160,418.404-23

Račun dobička in izgube dne 30. junija 1932

Davki in doklade
.
Splošna režija
Zavarovanja:
socialno zavarovanje . . Din 2,356.747-36
zavarovanje zoper Škodo . Din 216.891-40
Pasivne obresti
Stroški za izdajo novih delnic . . . . . .
Odpisi . . . . . .
i . . . . . . . . .
Dobiček kot saldo
• .

Pasiva
Din

1. Delniška glavnica (300.000 delnic po 150 Dim,
nom. vred.)
•' .
2. Račun rednega rezervnega »klada . . . .
3. Račun posebnih rezerv
4. Račun rezervnega sklada za valutarne izpremenrbe
. .
5. Račun rezervnega sklada za družbene namene
6. Račun davčne rezea*ve
7. Sklad za investicije
.
8. Lastao/premoženje na Bistrici v Rožu . . .
9. Neizplačane dividende
,. . .
10. Upniki .
11. Račun izgube in dobička:
prenos iz pre;5njega leta Din 246.943-36
preostanek iz tekočega leta Din 2,301.653-69

160,418.454-23

Dali

58.

1. Prenos iz prej&njega leta.
2. Račun dvomljivih terjatev za vmovcene dvom.
•• terjatve.
' . . . ' . .
3. Donos obratov tev gozdnega in zemljiškega
posestva . . . . . ,

28.017.176-69

Imeti
Din
246.943-36
47.859-37 /i
27,722.373-96

I
28,017.176-69

Po sklepih 63. redne glavne skupščine, M se je vršila.dne .25. novembra 1932. v Iijubljani in ki je odobrila zgoraj
objavljeni računski zakl^ucekj se, iz dobička poslovnega leta 1931./32. n e bo razdelila nikakršna dividenda.
Ponatis se ne honorira.
Izdaja kraljevska banska uprava. Dravske banovine. Urednik: Pohar Robert v Ljubljani.
Tiska in zalaga: Tiskarna Merkur y Ljubljani^ njen predstavnik': p. Michâlek v Ljubljani.

•5

Poštnina pla&tna т gotovini.

KRALJEVINA

JUGOSLAVIJA

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

V LJUBLJANI, dne 14 januarja 1933.

IV.

Letnik

VSEBINA
I I ' | a £ o n ° sedežih in teritorialni pristojnosti apelacijskih зосШб. 26 Načrt za deveto amortizacijo obveznic loterijske 2&%ne
*>• лакоп o izpremembi uvodnega, zakona zazakonik o sodnem
postopanju v civilnih pravdah in zakona o ureditvi rednih 27. drž. rente za vojno äkodo za proračunsko leto. 1982./1933.
Uredba o izpremembi, števila občinskih odbornikov obSne
. e " sodiač.
Rečice ob' Savinji.
. •.*
, ?^.on o izpremembah'in dopolnitvah zakona o podpori onim,
28. Ustanovitev davčne uprave v Kozjem.
2K *i iim nedostaje hrane.
29. Izpremembe v staležu banovinskih uslužbencev na področju
*&. Uredba o ureditvi izplačevanja vlog pri poedinih denarnih
Dravske banovine.
•"'' :'
zavodih.

Zakoni
in kraljevske uredbe.
.

. •
.

•;:§:2..--;'---

SB.-.
M

*

'.''..•.'.'.•

..'

•':•

ALEKSANDER L,

-'

.-•

•

0) Poleg apelacijskih sodišč,, omenjenih .v § 1., se
ustanavlja tudi 'še 'apelaçijsko. sodišče s sedežem-v. Sara
jevu.' Teritorialna pristojnost tegaapelacijskega s o d i l i
obseza območje 'sedanjega '.vrhovnega sodišča v.Sarajevu.
(2) Z odredbo odstavka (*) se ne poseza v,;pređ$>je
§ ,103., prvega odstavka, zakona o ureditvi rednih sodnač
z dne 18. januarja 1929. ' r "
•'.;;.,,

U

..'.!^-.v J/, i;:..'-

§ 3. i

;••;:• л ^ : /

.

,-•;

:

]
••
'•
' O^tOd dne,-kò dóbi ta ztäm
tâïëàiôМ^
ве ton
praznjéna
mesta
pri
vrhovnem
.sodišču
v'"'
Sarajevu.
ne
:
objavljamo : vsem in vsakomur, d a s t a
popolnjujejo, dokler ne pade sedanje Število njegovih
narodna skupščina
kraljevine Jugoslavije, 'soänikovi'pod'Ill»'Sodnikov,
vštevši tüdi ptedéèdaiika.
0
;
sklicana - z ukazom1 z dine J9. oktobra11932. na redno za •"•' ( 2 ):Po Činu mlajši sodhïkï vrhovnega sodišča preko
sedanje za dän .20. oktobrç 1932., v svoji 16. redni'seji, števila U sodnikov, vštevši tudi predsednika, sMfoûjiéjjo,
ko dobi ita zakon obvezno moč, začasno' piti àpelàcìfekem
*i jo je imela dne 12. decembra 1932. v Beogradu, in
sodišču v; Sarajevu'in obdiTže svoj: čin in svoje prejemke
senat kraljevine Jugoslavije, J;/:., ,
kot kasačijski-:sodniki.^
' •' .'.'/'
'• .
sklican z ukazom, z dne .19. pkitobta 1932. ha"redno, zase
:
;
:
Vračajo
Sé
pä
le
po
vrsti
svöjegaČina
k
vrhovnemu
danje za dan:20. oktobra J932., v svoji 12. redni seji, ki
i° je imel dne 18. deceöib'fa 1932. y Beogradu, sklenila sodišču, kadar, pade številonjegovih eodnikeyr.ped i l , na
njih mesta pâ se postavljajo pri apelacdjäkem sodišču
" i da smo Mi potrdili in proglašamo
y\.
apelacijski, sodniki.

po milosti božji in narodш volji kralj Jàgoslavijg,

zakon

P sedežih in tèrifariàlïii pristojnosti
apelacijskih sodišč,*
" ^ se. glasi:
У

'
•••'••

••'••

-"
••«;.*•••

• :'-"",;:;:'
- v .

;..•''•

: : " • "

Sedanja apelacijska sodišča v ' Beogradu, Sköpljai in
Novemu'Sadu, sedanji baajski stol : v. Zagrebu-r;in 'sedanji
^šji' deželni- sodišči v Ljubljani lir Splitu se pretvarjajo
^'apelacijska sodišča po žako'riu; o- ureditvi rednih' sodišč
z
dne 18. januarja 1929.,** оОаШ pa svojo sedanjo1 teri^riabo,pristojnost.,
r ,• .,- c .: ' •' v.,.:-::V :•'•'..
x

* >Službene novine : kràljevVe ^ugoelâfijèç z^.dnè
28- decembra 1932., št. 302/СХИШ90.
,
"
л
** >Uradni И^« š t 49/14'iz 1. 1Ö29V
'
"
n

Izvrševanje" sodne' oblasti "apelacijskega sodišča;; za
območje] sedanjega vaškega sodišča.v PodgoriaL se uredi
s posebnim zakonom. •
•
•./•.••;.;<: .
'

§

5

-

:

:

• '.;;:";:,r"

;

H V območju vrhovnega sodišča, v.;Sarjjieyu gre v
nepravdnem postopanju, vštevši semkaj tudi' stečajno
postopanje kakor tudi postopanje v zemljiškoknjižnih
stvareh, kolikor je po veljavnih predpisih ; zoper odločbo,
izdano v takem postopanjuT"pravno sredstvo dopustno,
tako pravno sredstvo na okrožno ali apelacijsko sodišče,
kakor je pač odločbo na prvi stopnji izdalo sresko ali
okrožno sodišče; zoper odločbe okrožnega ali apelacij
skega sodišča kot sodišča; druge stopnje pa gre- pravno
sredstvo na vrhovno1 sodišče;'
• ' : ' | , ! : '"• ; •
' "
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(*) Koldkor ni v veljavnih predpisih kaj drugega od
rejeno, je dopustno v predmetih iz odstavka ( l ) pravno
sredstvo na vrhovno sodišče, če je sodiäöe druge stopnje
odločbo sodišča prve stopnje predrugačilo ali razveljavilo
aH če je odločba sodišča druge stopnje, s katero se potr
juje odločba sodišča prve stopnje, v bistveni točki v očit
nem nasprotju z zakonom ali s spisovnim stanjem ali če
. se je storila ničnost...
§6.
Vsi kazenski posli, za katere je bilo po predpisih
člena 14. zakona, s katerim se uveljavljajo in uvajajo
kazenski zakonik, zakon ó sodnem kazenskem postopa
nju in zakon o izvrševanju kazni na prostosti, z dne
16. februarja 1929.* doslej pristojno vrhovno sodišče v Sa
rajevu kot apölacijsko sodišče, preidejo z dnem, ko dobi
• ta zakon obvezno moč, v pristojnost apelacijskega sodišča
v Sarajevu.
§ 7

- Posle nepravdnega postopanja (§ 5.), ki se zatečejo
na dan, ko dobi ta zakon obvezno moč, pri vrhovnem so
dišču, dokonča vrhovno sodišče.

'

§ 8.

Minister pravde se pooblašča, da sme postavljati
osebje, potrebno za novo apelacijsku sodišče v Sarajevu,
tudi preko števila osebja, odrejenega po vseh partijah
v proračunu razhodkov ministrstva pravde za 1. 1932./33.
In da sme prihranke po vseh partijah v proračunu raz
hodkov ministrstva pravde za 1. 1932./1933. uporabiti za
pokrivanje osebnih in materialnih izdatkov za izvedbo
tega zakona.
§9.
(*) Ta zakon dobi obvezno moč za vsako od današ
njih pravnih območij, ko dobi v dotičnem območju obvez
no moč zakon o ureditvi rednih sodišč, z dne 18. janu
arja 1929.
(2) Minister pravde se pooblašča, da predpiše z
uredbo podrobnejše odredbe, potrebne za izvrševanje
tega zakona.
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 24 decembra 1932.; št. 127.532—3
-412.Aleksander s. r.
Minister pravde
Predsednik
Bož. Ž. Maksimović s. r.
ministrskega sveta
Videl
dr. M. SrŠkić s. r..
In pritisnil državni pečat
(Sledijo podpisi' ostalih
čuvar državnega pečata,
ministrov.)
minister pravde
Bož. Ž. MakgimoTié s. r.

>Uradni list« št. 311775 iz L 1929.
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Mi
ALEKSANDER L,
po milosti božji in narodni volji kralj Jugoslavije,
objavljamo vsem in vsakomur, da sta

narodna skupščina kraljevine Jugoslavije,
sklicana z ukazom, z dne 19. voktobra 1932. na redno za
sedanje za dan 20. oktobra 1932., v svoji 16. redni seji,
ki jo je imela dne 12. decembra 1932. v Beogradu, in

senat kraljevine Jugoslavije,
sklican z ukazom z dne 19. oktobra 1932. na redno za
sedanje za dan 20. oktobra 1932., v svoji 12. redni seji,
ki jo je imel dne 18. decembra 1932. v Beogradu, skle
nila in da smo Mi potrdili in proglašamo

zakon
o izpremembi uvodnega zakona za za
konik o sodnem postopanju v civilnih
pravdah in zakona o ureditvi rednih
sodišč,*
ki se glasi:
§ i- .
Odstavek 0) -člena 1. uvodnega zakona za zakonik
o sodnem postopanju z dne 9. junija 1930.** se izpreminja
in SO glasi:
:
»0) Zakonik o sodnem postopanju v civilnih prav
dah (civilni pravdni postopnik — cpp.) z dne 13. junija
1929. dobiva, ne da bi se posezalo v predpise odstavka
( s ) istega člena, obvezno moč v območjih stola sedmo
rice v Zagrebu, oddelka B stola sedmorice v Zagrebu,
oddelka B beograjskega'kasacjjskèga sodišča v Novem
Sadu in vrhovnega sodišča v Sarajevu dne 1. aprila 1933.,
v območju apelacijskega sodišča v Beogradu dne 1. ja
nuarja 1934., v območjih «apelacijskega sodišča v Skoplju
in velikega sodišča'v Podgorici pä, ko to določi zakon,
s katerim se ustanove y teh območjih: sreska in okrožna
podišča.«
§ 2.
Zakon o ureditvi rednih sodišč, z dne .18. januarja
1929.*** se-Jzpreminja^ tako-le:
,
1. V drugem odstavku § 11. na koncu se za bese
dami >za določeno dobo« dodajajo besede: »toda naj
dlje za dobo 15 dni«.
2. § 111. se izpreminja in se glasi:
>Spore o pristojnosti, ki nastanejo med sodišči, ki
ne pripadajo območju istega oddelka kasacijskega so
dišča (§ 103.), rešuje na zahtevo kateregakoli sodišča
kasacijsko sodišče v senatu, označenem v § 104.
Ce zahtevajo javna varnost, lahkota postopanja in
druge posebne potrebe postopanja, da se odredi za ka
zensko postopanje namesto pristojnega.sodišča katerokoli
sodišče iste vrste v drugem območju, omenjenem v
prvem odstavku, rešuje ;o tem na zahtevo apelacijskega
sodišča, v čigar območju je pristojno sodišče, kasacijsko
sodišče v omenjenem senatu.
* >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
30. decembra 1932., št. 304/CXIV/796.
** >Službeni list« št.' 77/12 iz 1. 1931.
»** >Uradni list« št: 49/14 iz L 1929.
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Kasacijsko sodišče v omenjenem senatu poveri za
kazniva dejanja, glede katerih se po predpisih zako
nov v poedinih pravnih območjih ne da ugotoviti, katero
sodišče je pristojno, postopanje tistemu sodišču katere
gakoli pravnega območja,, o katerem misli, da bo izvr
šilo kazensko postopanje najhitreje, najlaže in z naj
manj stroški.<
3. V § 117. se na koncu dodaja tole:
»Dan, ko stopi v moč predpis § 79. o službeni ha
lji» odredi z uredbo minister pravde.«
§ 3.

Ustanavlja se okrožno sodišče s sedežem na Sušaku,
ki obseza območja današnjih sreskih sodišč na Sušaku,
v Bakru, Čabru, Delnicah, Crikvenici, Novem, Senju,
Kast vu, Krku, Räbu in Pagu. Vse to območje spada pod
pristojnost apelacijskega sodišča v Zagrebu.
~"

M-\
Ukinja se izpostava somborskega okrožnega sodi
šča v Čakovcu, razširja se.pa pristojnost okrožnega so
dišča v Varaždinu na dosedanje območje te izpostave;
t<*la to sodno območje se izloča iz območja apelacijske
ga sodišča v Novem Sadu in pridružuje območju apela
cijskega sodišča v Zagrebu. . . •-'
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Mi

ALEKSANDER I.,
po milosti božji in. narodni volji kralj Jugoslavije,
objavljamo vsem in vsakomur, da sta

narodna skupščina kraljevine Jugoslavije,
sklicana z ukazom z dne 19. oktobra 1932. na redno za
sedanje za dan 20. oktobra 1932., v svoji 19. redni seji,
ki jo je imela dne 16. .decembia 1932. v Beogradu, in

senat kraljevine Jugoslavije,
sklican z ukazom z dne 19. oktobra 1932. na redno za
sedanje za dan 20. oktobra 1932.,,v svoji 13. redni seji,
ki jo je imel dne 20. decembra ' 1932. v Beogradu, skle
nila in da smo Mi potrdili in proglašamo

zakon
o izpremembah in dopolnitvah zakona
o podpori onim, ki jim nedostaje hra
ne, z dne 3/marca 1928.,*

ki se glasi:
§5.
§1.
Za dobo dveh let od dne razglasitve tega zakona
a) V členu 3. zakona o podpori onim, ki jim nedo
se smejo postavljati sodniški pripravniki . za sodnike staje hrane, se dodaja med prvim in drugim odstavkom
sreskih sodišč1 takoj po. opravljenem sodniškem izpitu. nov odstavek:
. ,
»Minister za socialno politiko in narodno zdravje
§6.
se pooblašča, da sme podaljšati ta rok petih let glede na
Minister pravde se pooblašča, da sme uporabiti pri gospodarsko pridobitni značaj dolžrukov:'Ta rok ne sme
hranke po vseh partijah proračuna razhodkov ministr biti daljši od 5 let, računaje od dne 1. decembra 1932.C
stva pravde za 1. 1Ô32./1933. v pokritje materialnih iz
b) Med drugim in tretjim odstavkom tega člena se
datkov za izvajanje tega zakona.
dodajajo trije novi odstavki:
>Dolžniki, ki so prejeli podporo v hrani kot brez
obrestno posojilo, vračajo lahko ; svoj dolg, kolikor so ga
Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše, op ostali dolžni, v hrani po. številu prejetih kilogramov
azno moč pa dobi, razen predpisov §§ 3. in 4, ko se hrane ah* pa v denarju po borznem tečaju na dan vrnitve
razglasi v »Službenih novinah«; predpisi §§ 3. in 4. pa posojila, : upoštevaje vrsto, ,količino in kakovost prejete
dobe obvezno moč dne 1. aprila 1933.
hrane.<
Minister pravde se pooblašča, da izda uredbe, po
»Od dolžnikov prejeto hrano prodajo pristojne kraïj.
trebne za izvrševanje tega zakona.
banske uprave na javnd licitaciji; od te prodaje dobljeni
Našemu ministru pravde priporočamo, naj razglasi denar pa pošljejo Državni hipotekami'banki (člen 6).
ta zakon, vsem našim ministrom, naj skrbe za njegovo Razliko, ki se zbog padca cen hrani pokaže med vsoto,
izvrševanje, oblastveni zapovedujemo, naj postopajo po dobljeno od prodane hrane, in vsoto, s katero so se taki
njem,' vsem in vsakomur pa,: naj se mu pokoravajo.
dolžniki ob prejemu hrane obremenili, je odpisati v bre
V Beogradu, dne 27. decembra 1932.; št. 127.533, me kredita za pomoč onim, ki jiin nedostaje hrane, dok>
ceno po tem zakonu.«
>Z< — 411. ,
»Način vračanja predpiše minister za socialno poli
Aleksander s. r.
tiko in narodno zdravje.«
Predsednik
Minister pravde
ministrskega sveta
Bož. ž. Maksimovié s. r.
§i
dr. M. Srškie s. r.
Videl
(Sledijo
podpisi
ostalih
in pritisnil državni pečat
Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše, ob
gg. ministrov.) '
čuvar državnega pečata,
vezno moč pa dobi, ko se razglasi v »Službenih novinah«.
minister pravde
Našemu ministru pravde priporočamo, naj razglasi
Bož. Ž. Maksimovié s. tv
ta zakon vsem našim ministrom, naj skrbe za njegovo
',

'•'': §

7

'

''

..* »Službene novine i kraljevine Jugoslavije« z, dne
5. januarja 1933., št 4/II/9. — Zakon gl. »Uradni list«
št 76/27 iz 1, 1928.
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izvrševanje, oblastvom zapovedujemo, naj postopajo po
njem, vsem in vsakomur-pa, naj se mu pokoravajo.
У Beogradu, dne 31. decembra 1932.
Aleksander s. r.
Minister za socialno politiko Predsednik ministrskega
:
• in narodno zdravje
sveta ' ' ' ' " '
Ivan Pace]j s. r.
, , dr. M.. Srškić s. r.
(Sledijo podpisi ostalih
Videl
gg. ministrov.)
in pritisnil državni pečat
čuvar državnega pečata,
minister pravde
Bož. Ž. Maksimović s. r.

Preden začne zavod vloge, po tej uredbi izplačevati,
mora v vseh svojih prostorih, v katerih se vrše izpla
čila, razobesiti objavo, ki navaja lestvico in vse ostale
podrobnejše pogoje izplačila vlog.
Člen 3.
Po prejemu spisa, omenjenega-v členu 2., odredi
minister za trgovino in industrijo takoj pregled dotičnega
zavoda. Po potrebi odredi tudi komisarja, da nadzira po
slovanje zavoda. Pri kmetijskih zadrugah odredi komi
sarja minister za trgovino in industrijo sporazumno z mi
nistrom za poljedelstvo. Komisarjevo pristojnost določi
minister za trgovino in industrijo.
Člen 4.

Uredbe osrednje vlade.

Po izvršenem pregledu odloči komite ministrov, v
katerega spadajo minister za trgovino in industrijo in
še štirje ministri, ki jih odredi ministrski svet, dokončno,
ali se sme denarni zavod koristiti s to uredbo ali ne.
Na osnovi te odločbe izda minister za trgovino in in
dustrijo o tem rešitev. Ta rešitev je izvršna in zoiper njo
ni tožbe na državno sodišče.

• —. Na osnovi člena 6. zakona; o ' podal jšavi veljavnosti
• •'••, Člen 5.
zakona o zaščiti kmetov in p uveljavitvi poedmil' pred
pisov zakona o izvršbi in z$v^.~ovanju predpisuje m iniPoleg izplačil, označenih v ustanovljeni lestvici (člen
etrski svet naslednjo
2.), mora zavod vršiti naslednja izplačila ob dogovorjenih
rokih:
1. zneske, neobhodno, potrebne ,т& vzdrževanje vla
o ureditvi izplačevanja vlog pri
gatelja in njegove rodbine;
2. zneske,, potrebne za izplačilo pogrebnih stroško.v;
poedinih denarnih za vodih.*
3. zneske, potrebne za izplačilo javnih davščin.
!
Člen 1.
Člen 6,
' DenaTnd zavodi, ki so aktivni, toda ne morejo ob do- ;
Odredbe te uredbe o delni odložitvi plačil ne veljajo
govorjenih rokih popolnoma izplačati hranilnih ,'vlog,In
vlog na tekpči račun, in tudi ne nanje, do^pelihï-bresti, za vloge Osrednjega urada za zavarovanje delavcev v Za
lahko vrše delna izplačila teh vlog, odnosno dospelih grebu in okrožnih uradov za zavarovanje delavcev.
obresti, in to po pogojih, predpisanih v naslednjih členih.
Člen 7.
s,
;,Člen 2. , ,," •
Nove vloge, vložene pri zavodu, ko se je že začel
Vsak denarni zavod lahko začne dèmo izplačevanje koristiti z odredbami te ûrëdbe, se morajo izplačevati
vlog,'če obvesti ö tem' s spisom ministrstvo zä trgovino ob dogovorjenih rokih in se nanje ta uredba ne more
in industrijo.
.
;
. . .
-i:
uporabljati. .
••<
v Zneski, ki jih mòra zavod po tej uredbi'izplačati,
Temu spisu mora zavod priložiti svojo bilanco po
ki jih pa vlagatelj n e dvigne, se morajo smatrati za nove
stanju ob tem času, s potrebnimi podatki in pojasniti
••" ••
'•'-•• "•'
vred. Tako spis kakor bilanco podpišeta upravni ?n nad vloge.' •••'
Člen 8. '
••'
zorstveni odbor .zavoda* ' Zà namenoma dahe netočne öodatke odgovarjajo člani upravnega in nadiörriega odbora
Če
minister
za
trgovino
in
industrijo
spozna,
d a ni
!
kakor za prevaro.
:•••• r.<
predložena lestvica pravična in d a krši koristi vlaga

uredbo

Ob. istem času priobči zavod ininistrstvu za trgovino
In industrijo tudi lestvico, v kateri se določajo zneski,
ki jih mora dotični zavod odslej izplačevati po, .hranilnih
vlogah in vlogah na tekoči račun kakor tudi pò dospelih obrestih.
' '
Zneski, označeni v lestvici, predstavljajo' minimalne
ineske, ki jih zavod mora izplačevati. Če dovoljuje pla
čilna zmožnost zavoda večja izplačila, jih sme zavod
vršiti. ...
Pravico do • izplačila po tej lestvici pridobi zavpd v
trenutku, ko je obvestil ministrstvo za trgovino in indu
strijo o svoji nameri, da se S tip; uréabó koristi. '","
• >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z, dne
58. decembra 1932.. št. 302/СХ1И/791. — Zakon. gl. »Služt e n i №< št. 799/104 iz 1.71932.
(

teljev, odredi, naj se popravi. Prav tako. odredi minister,
naj se lestvica popravi, če ugotovi z izvršenim pregledom
(člen 4.). da n e ustreza plačilni zmožnosti tega zavoda.

Člen 9.

v

Denarnemu zavodu, ki se koristi s to-uredbo, se v
tej dobi ne morejo vloge odpovedovati; odpovedi stor
jene pred tem časom, ne veljajo.
j

Člen 10.
'

•

,

.

t '

•

>!
.

; :

' ''

<

•

• " '•
:

•

'

•

•;

:

,

Zavodski dolžnik se lahko koristi 's,,pohotanjean svo
jih dolgov s svojimi terjatvami po. hranilnih vlogah ali
vlogah na tekoči račun samo, kolikor so nastali ti dolgovi
in te terjatve, preden se je. začel zavod koristiti s to
uredbo Vlagatelji po knjižicah, kd-se glase na donosca,
morajo dokazati, če se hočejo koristiti s pravico pobota-
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Дја, da so bili lastniki knjižic pred rokam, ko se je začel
zavod koristiti s to uredbo. .
.

amortiziranih obveznic in izžrebanih dobitkov loterijske
2K%ne državne rente za vojno škodo'predpisujem na
slednji

Za terjatve po hranilnih vlogah in vlogah na tekoči
račun kakor tudi po nanje dospelih obrestih se sme za
htevati prisilna izterjava samo za tiste zneske, ki jih
zavod po tej uredbi mora izplačevati.

načrt
za deveto amortizacijo
obveznic lote
e
rijske 2Vs /one drž. rente za vojno
škodo za proračunsko leto 1932./1933.*

Člen 12.

i.

.

Člen 11..

v, Pravica, koristiti se s to uredbo, prestane, ce se o
zavodu uvede stečaj, če zahteva, prisilno poravnavo zuDaj stečaja in če se ugotovi, da je zavod pasiven.
.; Prav tako odvzame minister za trgovino in indu
strijo zavodu to pravico, če komite ministrov, označen v
členu 5. -te uredbe, spozna, da to koristi upnikov zahte
vajo.. • - • • • •
' '
• •"
Člen 13.

Od začetka izdajanja obveznic loterijske 2K%ne
državne rente za vojno škodo do dne 31. decembra 1931.
se je numeriralo 4932 serij teh obveznic. V proračun
skem letu 1932./1933., in to samo do dne 31. decem
bra 1932., se te obveznice naknadno niso numerirale.
Numerirane obveznice, izražene v 4932 serijah, se raz
porejajo, po appointih na 4,600.000 obveznic, po 1.000-—
dinarjev, 3500 obveznic" pò 5.000-— dinarjev in-31.450
obveznic po 10.000*— dinarjev in predstavljajo skupni
Denarni zavod, ki mu je dana uredba po § 5. zakona
nominalni znesek 4.932,000.000-— dinarjev.
o zaščiti kmetov in o uveljavitvi poedinih predpisov za
Od tega števila obveznic se je razdelilo doslej v
kona o izvršbi in zavarovanju, sme zahtevati, ko se mu
likvidnost izboljša, da se nanj uporabijo predpisi te zameno za izvršne sodbe osebam, oškodovanim po vojni,
uredbe. V ta namen se obrne zavod do ministrstva za obveznic v nominalnem znesku, in sicer:
leta'1924. za dinarjev 3.983,799.000-—
trgovino in industrijo s prošnjo, ki ji priloži lestvico, po
••' leta 1925! za dinarjev 272,093.000—
kateri bo vršil izplačila vlog in dospelih obresti (člen 2.).
leta 1926. za dinarjev
44,019.000—
Po tej prošnji izda minister za trgovino in industrijo,
leta 1927. za dinarjev 154,307.000—
rešitev po odredbi člena 4. Ce še zavodu s tako rešitvijo
leta 1928. za dinarjev 310,136.000—
odobri uporabljanje te uredbe, prestane s tem veljati
'
leta 1929. za dinarjev
44,655.000—
P'rej njemu izdana uredba po § 5. omenjenega zakona.
!
leta 1930. za dinarjev
17,947.000—;
leta 1931. za dinarjev
83,720.000—
Člen 14.
leta 1932. za dinarjev . 3,423.000—
Za denarni zavod v smislu predpisov te uredbe se tako da se je izdalo od začetka razdajanja do -dne
smatrajo denarne ustanove, ki so osnovane kot delniške 31. decembra t. 1. skupaj obveznic v nominalnem zneska
družbe, zadruge in,njih zveze, kakor tudi kot hranilnice dinarjev 4.914,099.006-—.
samoupravnih teles.
Ta celotni državni dolg se je zmanjšal po obvez
Člen 16.
nicah, izdanih do konca tega leta, v proračunskih'letih
Ta uredba dobi obvezno moč, ko se razglasi v »Služ 1924./1925. do vštetega leta 1931./1932., in sicer:
1. za nominalni znesek obveznic,
benih- hovinah«, in velja za dobo leta dni, potem ko
ki se smatrajo po členu 3; zakona
stopi v veljavo.; ' •
o izplačevanju vojne škode za amor
"V Beogradu, dne 26. decembra 1932.
tizirane, z . . . . . . . . . . Din 173,722.000-— .
2. za nominalni znesek obveznic,
Minister
Predsednik
ki so bile amortizirane љ žrebanjem
Za trgovino-in industrijo
ministrskega sveta
za amortizacijo in ki se izplačujejo v
dr. I . šumenkovie s. r.
dr. M. Srškić s. r.
gotovini po nominali, z. . , . . . Din 220,022.000-—...
Minister pravde
(Sledijo podpisi ostalih
3. za nominalni, znesek poedinih
B. Maksimović s. r.
.. gg. ministrov.)
obveznic,
ki so zadele dobitek in ki • .-•
(Ta uredba je-objavljena v. št. 301. »Službenih noso
bile
s
tem
amortizirane, z . . . Din . 1,333.000—
**&« z dne 27. decembra 1932. in velja od tega dne.)
skupaj . . . Din 395,077.000—

26..

Ministrstvo za finance
kraljevine Jugoslavije.
V Beogradu, dne 30. decembra Ì932.;
Št 39100/VI. V
*."
,- Na podstavi člena 3. - zakona: ;o izplačevanju vojne
. škode in-Člena 2. pravilnika za izplačevanje kuponov,

ki znaša, po odbitku amortizacij, izvršenih- v- osmih'
prejšnjih proračunskih letih, pri čemer se ne jemljejo
v poštev obveznice, amortizirane po členih 3. in 12. zakona ò izplačevanju vojne škode v tem letu,, ki je
njih nominalni znesek označen pod II., ta dolg na dan
31. decembra t. li nominalnih Din 4.519,022.000-—.
V to vsoto spada tudi nominalni znesek obveznic za
.70,031.000-— dinarjev, kolikor je na osnovi zakona o
jemanju iz prometa in uporabi potrdil in bonov za repa-* »Službene novine
31. decembra .1932,, Štev.
tudi popravek, obiavlien
nuarja 1933., št. 4/II/15.

kraljevine Jugoslavije< z dne
3057CXV/805. — Upoštevan je •
v »Služb, nov.«- z dne 5. ja
"' -
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4. kos.

, racije, izdanih po členu 11. zakona o izplačevanju vojne
škode, izdanih v tem letu in v prejšnjih letih obveznic
za izplačilo potrdil o neizdanih bonih za reparacije in
bonov za reparacije.
"II.

t

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 20,472.000—
2. na podstavi točke 7. člena 14.
finančnega zakona za proračunsko
leto 1931./1932.:
'
od zapadlih varščin v obyeznicah
vojne škode
Din
287.000—
3. od oddelka za.kataster in po' sestva, odseka za sekvester, — na
račun .izplačila posojil, dobljenih iz
sekvestriranih posestev
Din
44.000—
V tem letu 1932. se je do konca meseca decembra
prejelo in iz prometa vzelo obveznic, ki spadajo v amor
tizacijo, skupaj v nominalnem znesku Din 20,803.000'—.
III.
Öd skupnega nominalnega zneska obveznic za
4.914,099.000-— dinarjev je bilo, amortiziranih v prejš
njih letih, in v tem letu nominalnih 415,880.000-— dinar
jev in je treba vzeti za izplačilo kupona št. 9 v poštev
samo obveznic za nominalni znesek 4.498,219.000*— di
narjev.
Ker je*s proračunom za 1. 1932./1933. odobren kre, dit 36,000.000-— dinarjev za amortizacijo in je skladno
s točko II. tega načrta po členih 3. in 12. zakona o izpla
čevanju vojne škode že amortiziran znesek 20,803.000—
dinarjev, ostaja za amortizacijo v gotovini še 16,000.000—
dinarjev.
Jaz pa sem odločil, da amortiziram v tem letu
20 serij v nominalnem znesku 20.000.000-— dinarjev.
Potemtakem se. b o . amortiziralo v proračunskem
letu 193271933.:
1. v obveznicah, ki se smatrajo
po členih 3. in 12. zakona o izplače
vanju vojne škode za amortizirane,
v nominalnem znesku . . . . .
. Din 20,803.000-—.
2. v obveznicah, ki se morajo
amortizirati z žrebanjem, za nomi- .:
;
nain i znesek
Din 20,000.000—
3. v obveznicah, ki zadenejo do- '
bitke, za nominalni znesek . . . . . Din
170.000—
skupaj obveznic v nominalnem znesku Din 40,973.000'—
Vrednost obveznic pod 3., ki se bodo amortizirale z
žrebanjem po tem načrtu, se zmanjša za 18 obveznic,
kolikor jih je zadelo dobitke na sedmem žrebanju in se
niso izplačale, so pa bile izkazane v načrtu za osmo
žrebanje za amortizirane.
...
IV.
Žrebanje obveznic za amortizacijo se oo 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 20 celih serij.

V.
Žrebanje 20 serij, odnosno 20.000 teh obveznic za
amortizacijo se mora izvršiti dne 16. januarja 1933.
Naknadno žrebanje za amortizacijo, kolikor bi bilo
zanje potrebno, se mora izvršiti dne 18., odnosno 20. ja
nuarja 1933.
VI.
Žrebanje obveznic za dobitke se bo vršilo skladno s
členom 5. zakona o izplačevanju vojne škode po serijah
in številkah.
Obveznice, ki se amortizirajo z žrebanjem v mesecu
januarju 1933., kakor tudi tiste, ki se smatrajo po členu 3.:
zakona za amortizirane, ne igrajo za dobitke.

vu.

,-.;:'',;

Dobitkov je 188.
Ker je leto 1933. liho, so dobitki skladno s členom 5.
zakona o izplačevanju vojne škode ti-le:
1 dobitek
500.000-—
Din 500.000—
2 dobitka po 250.000-—
„
500.000—
5 dobitkov po 100.000—
„
500.000—
10 dobitkov po 50.000—
„
500.000—
20 dobitkov po 25.000—
,',
500.000—
50 dobitkov po 10.000—
„
500.000—
100 dobitkov po 5.000—
„
500.000—
188 dobitkov
skupaj . . . Din 3,500.000—
Zgoraj omenjene dobitke zadenejo obveznice po vrsti,
kakor se izžrebajo.
VIII.
Žrebanje ob\«eznic za dobitke se začne dne 16. fe
bruarja 1933., naknadno pa se izvrši dne 18., odnosno
21. februarja 1933., kolikor bi bilo potrebno.
IX.
Na podstavi pooblastitve po členu 12. zakona o pro
računskih dvanajstinah za mesece april, maj, junij in
julij 1925. ter skladno s členom 2. pravilnika, kako je
dajati v promet obveznice loterijske 2*Л% državne rente
za vojno škodo po 5000— in po 10.000-— dinarjev, se je
doslej vzelo iz prometa in uničilo 984.740 obveznic po
1000— dinarjev in njih nominalna vrednost 984,740.000
dinarjev se je zamenjala za 46.286 obveznic po 5000—dinarjev in za 75.331 obveznic po 10.000-— dinarjev.
Ker se uporabljajo te obveznice po 5000-— in
10.000-— dinarjev v nominali tudi za izplačilo izvršnih
sodb o vojni škodi, se je dalo doslej v promet z zameno,
kakor tudi z izplačilom izvršnih sodb, skupaj 49.786
obveznic po 5000— in 106.781 obveznic po 10.000 dinar-,
jev v nominalnem znesku 1.316,740.000'— dinarjev.
X.
Skladno s členom 4. zakona o izplačilu vojne škode:
1. zastara pravica, vnovčevati obveznice, amortizi
rane pri Četrtem žrebanju za amortizacijo, ki se je iz
vršilo leta 1928., dne 1. marca 1933.
Od teh obveznic izvestno število obveznic poedinih
številk serij: 151, 209, 241, 527, 1110,- 1378, 1702, 1731,
1873, 1896, 1943, 1979, 2320, 2353, 2362, 2366, 2973, 2976,
3006, 3159, 3544,, 3588, 3960, 4145, 4318," 4325, 4430 in
4440 še ni bilo predloženo v izplačilo.
Skrajni rok za predložitev v izplačilo je dan 28. fe
bruarja 1933., ker izgubijo od dne 1. marca 1933. te amor
tizirane obveznice vsako vrednost in jih državni uradi
po tem roku ne smejo niti hraniti niti sprejemati za
kavcijo ali za kakršnokoli drugo garancijo.

4. kos.
2. pravica, vnovčiti obveznice, amortizirane pri
prvem, drugem in tretjem žrebanju za amortizacijo, ki
se je izvršilo leta 1925., 1926. in 1927., je zastarala dne
1. marca 1930., 1931., odnosno dne 1. marca 1932., in so
postale te obveznice kot zastarane z vsemi svojimi ku
poni vred neveljavne in izgubile vse pravice in zakon
ske ugodnosti teh obveznic.
Od teh obveznic serij: 3, 62, 138, 159, 214, 284, 359,
362, 404, 407, 408, 416, 494, 532, 536, 555, 607, 633, 635,
634, 698, 796, 816, 1039, 1050, 1212, 1240, 1455, 1483, 1522,
1654, 1725, 1753, 1774, 1838, 1845, 1858, 1868, 2075, 2295,
2408, 2567, 2579, 2634, 2635, 2661, 2676, 2696, 2775, 2805,
2882, 3045, 3180, 3215, 3301, 3315, 3328, 3486, 3508, 3538,
3642, 3653, 3662, 3685, 3727, 3761, 3779, 3820, 3841, 3875,
3924, 3974, 4066, 4143, 4212, 4246 in 4342 poedine šte
vilke še niso predložene v izplačilo.
Zato se te obveznice in njih kuponi ne izplačujejo
v
eč, niti se ne morejo kupovati za pupilarne sklade,
sprejemati za kavcijo, uporabljati za fonde, ustanove
(zadužbine) in depozite javnih blagajn; z njimi se ne
morejo plačevati predmeti, kupljeni iz vojnega plena,
kakor tudi ne predmeti, prepuščeni iz zbranega plena;
2
njimi se ne morejo poravnavati posojila, prejeta v de
narju iz sredstev, dobljenih »iz sekvestriranih posestev
ali drugače, niti ne polagati kot kupnina za. posestva
brez lastnikov.
3. Pri petem, šestem, sedmem in osmem žrebanju,
k i
se je opravilo 1. 1929., 1930., 1931. in 1932.„so se
amortizirale obveznice, ki nosijo serije:
58, 94, 115, 129, 137, 265, 505, 614, 628, 713, 734, 739,
780, 822, 854, 855, 930, 948, 973, 1034, 1088, 1146, 1159,
Ü84, 1241, 1248, 1296, 1318, 1852, 1438, 1485, 1556, 1695,
1749, 1797, 1805, 1806, 1822, 1823, 1897, 1966, 2036, 2040,
2074, 2076, 2197, 2203, 2220, 2310, 2339, 2342, 2368, 2369,
2396, 2414, 2421, 2446, 2448, 2483, 2495, 2529, 2537, 2618,
2623, 2626, 2650, 2660, 2851, 3041, 3053, 3070, 3103, 3106,
3150, 3175, 3189, 3216, 3219, 3273, 3435, 3442, 3471, 3523,
35
77, 3646, 3729, 3760, 3803, 3829, 3843, 3866, 3934, 3941,
39
42, 3981, 3987, 4005, 4020, 4088, 4119, 4155, 4166, 4213,
4227, 4333, 4339, 4340, 4355, 4393, 4413, 4491, 4500, 4531,
45
38, 4605, 4621, 4647, 4652, 4660, 4668, 4824, 4828.
'
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XII.
Nedvignjeni dobitki, izžrebani pri prvih sedmih žre
banjih za dobitke, so. skladno s § 5. zakona o izplače
vanju vojne škode po zakonu zastarali in se kot dobitki
ne morejo več izplačati. Ker se obveznice- tako neizpla
čanih dobitkov skladno z odločbo ministra za finance
št. 43.796/VI z dne 10. julija 1930. ne morejo smatrati
za amortizirane, imajo imetniki takih obveznic pravico'
do redne letne rente od,obresti, dokler se serija, kateri
taka obveznica pripada, ne izžreba za amortizacijo, od
katerega časa ima njen imetnik do zakonskega roka
zastaranja pravico tudi do izplačila njenega imenskega
zneska.
Takih obveznic je skupaj 187 in imajo naslednje
serije in številke:
serija številka

263
34
39
501
71
685
72
203
202
108
860
135
504
195
671
208
692
208
264
289
747
395
112
410
480
418 •
250
529
547 - 249
560 . 424
335
567
630
567
929
583
887
589
505
679
441.
680
984
700
781
701
695/
723
XI.
876
725
572
760
Po členu 5. zakona o izplačevanju vojne škode za
363
812
starajo nedvignjeni dobitki čez eno leto. Po tej zakonski
818 . 308
Odredbi zastarajo dobitki, izžrebani pri osmem žrebanju
92
826
Meseca februarja 1932., dne 15. februarja 1933. in se po
814
830
Цш roku ne morejo vnovčiti. Nevnovčenih dobitkov je še
31
846
$8 in obveznice, ki so zadele te dobitke, nosijo te-le seri970.
870
te •% številke:
613
903
serija številka ' dinarjev „
"""ija Številka
dinarjev
559
906
4170
10.000—
816
908
835
.478
812 1,000.000. 13.19
10.000—
27
915
884
621
852
50.0003286
10.000—
984
916
852
1471
8
50.000'511
10.000—
314
968
243
2145
652
' 20.0001016
10.000—
336
970
107
2171
252
20.0001250
10.000—
126
975
441
2371
360
20.0001466
10.000—
36
1025
599
2663
128
20.0002944
10.000—
376
1031
666
2733
266
20.0003134
10.000—
645
1037
81
3094
726
20.0003291
10.000—
643
1038
31
3225
320
20.0003371
10.000—
1059 • 644
624
3677
921
20.0003708
10.000—
703
1085
539
4037
316
.20.0003717
10.000—
7.62
1127
910
4091
892
20.00038910.000—•1178 ' 583
732
4865.
707
10.000-

serija številka
.1194
1207
1221
1224
1226
1243
1250
1347
1383
1406
1415
1448
1477 •
1479
1538 :,
1579
Д609.
1632
1644
1729
1760
1764
1792
1798
1799
1811
1812
1836
1841
1848
1852
1884 .
Д902
1928
1939
1962
2016
'2031
2034
2048
2070
2142
2147 .
2194
2209
2221
2245
2259
2278

921
421
416
928
110
954
515
754
406
645
808
705
859
467
754
363
220
275
581
716
840
370
489
254
670
'501
82
984
166
101
854
423
466
39
127
574
541
362
130
604
861
978
712
119
619
660
492
737
11

serija številka
2291
535
2323
348:
2323
652
2328
•226
2343
583
2351
355
2434
260
2459
336
2483
375
2490
795
2494
182
2502
1
2549
672
2560
859
2562
201
2626 ••• 8 4 3
2667
996'
2707
73&
2747
153
2752
85,
2756
457
2774
471 :.
2817
659
2890
450
2892
692.
2908
476.
2945
542
.2953
735
2963
847
2979
251
3010
• 79
3033
51
3041
912
3059
858
3081
764
3090
783
3104
923
3107
981
3158 • 583
3166
'813
3182
864
3223 . 130
3255
24
3255
77
3258
911.
3316
149
3358
312
3400
490
3408
788

4. kos.
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serija številka
80
3440
564
3484
903
3491
963
3498
257
3517
589
3556
667
3597
462
3628
3660
91'
88
3668
207
3674
707
3691
639
3753
784
3795

serija Številka

657
737
271
530
760

3846
3862
3910
3914
3915
3950
3983
, 4015
4072
4104
4128
4200
4205

475'

717
115
624
247
259
484
364

Jelšah izloči ozemlje sreskega sodišča v Kozjem in da
serija Številk.
,
se ustanovi za to ozemlje posebna davčna uprava s se. 262
4210
.dežem
v Kozjem; ob pogoju, da. daje občina Kozje za
' 427
4233
davčno upravo trajno pisarniške prostore, razsvetljavo
(
791
4235
.in služitelja brezplačno.
391
4245
Davčna uprava v Kozjem mora pričeti poslovati z
89
4303
dnem 1. januarja 1933.
.499
4304
• Vse ostalo, česar treba, ukrene davčni, oddelek.
4304 • 704
302
4381
V Beogradu, dne-18. novembra 1932.; 'št 90.141.
594
4396
Minister za finance
811
4423
dr.
Mil. R. Đorđevie s *
904
4467
379
4510
235
4563

XIII.
Imetnikom obveznic loterijske 2)4% državne rente
za vojno škodo priporočam, da izza dne 16. januarja 1933.
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 njih
obveznice niso amortizirale pri žrebanjih dne 16., 18. in
20. januarja, in o'tem, ali niso zadele dobitka pri žreba
njih dne 16.; 18. in 21. februarja 1933.
V Beogradu, dne 31. decembra 1932..
Minister za finance
dr. Mil. R. Đorđević s. r.
27.
Na osnovi pooblastitve iz člena 5. zakona o izpremembah in dopolnitvah v zakonih o občinah z dne
12. februarja 1929. predpisujem

uredbo
o izpremembi števila občinskih odbornikov
občine Rečice ob Savinji.*
§ i.
V občini Rečici ob Savinji, gornjegrajskega sreza.
Dravske banovine, se znižuje število, občinskih odborni
kov na 13.
§*2.
Ta uredba dobi obvezno moč z dnem razglasitve v
>Službenih novinah«.
V Beogradu, dne 12. decembra 1392.; III. št. 51.938.
Minister za notranje zadeve
Živ. A. Lazié s. r.
28.

Davčna uprava v Kozjem.**
Na osnovi člena 32.. zakona o organizaciji finančne
uprave odločam, da se od davčne uprave v Šmarju pri
• * >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
26. decembra 1932., št. ЗО0/СХИ/779.
** >SIužbene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
22. decembra 1932., št. 397/CXI/774.

Banove uredbe.
29.

Izpremembe
»r staležu'banovinskih uslužbencev na
področju Dravske banovine.
Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
vine z dne 23. decembra .1932, I. No. 5951/2, je postav
ljen dr. Š r a j A m o n , banovinski sekretar VI. skupine
pri kraljevski banski upravi Dravske banovine v Ljub
ljani, za banovinskega sekretarja V. položajne skupine
na dosedanjem službenem mestu.
Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
vine z dne 24. decembra 1932, I. No. 8522/1, je bil po
stavljen Š u š t a r š i č J o s i p , ekonom v VIII. položajni
skupini pri javni bolnici v. Murski Soboti, za banovin
skega ekonoma VII. položajne skupine na dosedanjem
službenem mestu. :
. Z odlokom kraljevske banske uprave.Dravske bano
vine z dne 23. decembra 1932; I. No. 4003/2—1932, je
4>ostavljen T a n c e V l a d i m i r , banovinski katastrski
geometer VIII. položajne skupine pri komisiji za agrar
ne operacije v Ljubljani, za banovinskega katastrskega
geometra Vili, položajne skupine, na dosedanjem služ
benem mestu.
. • •'
• .
.Z odlokom kraljevske. banske uprave Dravske ba
novine v Ljubljani z dne 4. januarja 1933, I. No 8165/2
—1932, je bil upokojen na lastno prošnjo d r . Z a m i k
Tomo, banovinski zdravnik združene .zdravstvene .ob
čine Zagorje ob Savi.
Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske ba.npvine z dne 24. decembra 1932, I. No. 8557/1, je bil po
stavljen dr. 2 e 1 e z n i k a r V i n k o primari] v VI. po
ložajni skupini pri javni bolnici vSlovenjgradcu, za.ba,novinskega primarija V. položajne skupine na doseda
njem službenem mestu.
.

'

•

-

*

•

Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
vine z dne 23. decembra 1932, I. No. 3356/3—1932, je.po
stavljen P i h l e r J a k o b , dnevničar banovinske, trsnice in drevesnice v Pekrah, za banovinskega služitelja
v drugi skupini na dosedanjem služlbenem mestu.

Izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine: njen predstavnik in urednik:' Pohar- Robert v Ljubljani.
Tiska in zalaga: Tiskarna »Merkur« v Ljubljani; njen predstavnik: Otmar Michâlek v Ljubljani.

Požtnina plačana v gotovini,

KRALJEVINA

JUGOSLAVIJA

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

Letnik

V LJUBLJANI, dne 18. januarja 1933.

IV.

VSEBINA
30. Kraljeva odločba o ukinitvi konzularnih zastopništev.
36. Norme za. cestne mostove.,
»!• Uredba o izplačilnih rokih za vloge in druge dolgove Kon- 37. Dopolnitev pravilnika o sprejemnih radijskih aparatih.
38. Tarifno obvestilo zä'les na Sušaku.
zumnega društva za Slovenijo v Ljubljani;
o2. Uredba o izpretnembah in dopolnitvah y uredbi o ocenjanju 39. Odkup ; predvojnega srebrnega denarja.
40. Eazglas o podaljšanju. veljavnosti navodil- glede • občinskih
sodnikov rednih sodišč in šerijateklh sodnikov. ,
računov.
«o. Naredba o ' izpremembi naredbe . o izvajanju zavarovanja
41. Izprémèmbe v staležu drž. in banovinskih uslužbencev na
„ Sjede prostovoljnega zavarovanja.
področju. Dravske banovine. .
"
'•-.•••
»4. Pravilnik fonda za pospeševanje domače, kulture oljevitih
' rastlin.
42. Sestava oddelkov državnega sveta in njih področje za L1933.
g°- Ratifikacije mednarodnih konvencij.
m
^_
^ 43. Odločbe obče seje državnega sveta.

Zakoni
in kraljevske uredbe.

Uredbe osrednje vlade*
.

30.

•: мг,,'.

ALEKSANDER L,
Po milosti božji in narodni volji kralj Jugoslavije,
•^ predlog našega ministra za. zunanje^posle in v soglas
nosti z našim ministrskim svetom, na osnovi § 37. zakona
° ureditvi ministrstva za zunanje posle in diplomatskih
ln
konzularnih zastopništev kraljevine Jugoslavije v ino
zemstvu z dne 25. marca J980. ter v zvezi z odstavkom (')
'§305. zakona o uradnikih z dne < 31. rWca 1931.

odločamo :

* '

Ukinjajo se: :
•
' •
• • ч .. kraljevski generalni konzulat v< Bordeauxu;
kraljevski generalni konzulat v Münchenu;
kraljevski konzulat v Bratislavi, in
kraljevski konzulat v Montrealu.
Naš minister za zunanje* posle naj izvršila ukaz.
V Beogradu, dne 29. marca1932.
Aleksander s. r.
Minister za zunanje posle"
dr. V. Marinkovié s. r.

,
l9

* >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne

- aprila 1932., .№90/ХХ-Х1Х№ " " "

'

:.-...•;••-:

'-.

-

3 1 .

•

' Na: osnovi § 5 . zakona o zaščiti kmetov; in p uvelja
vitvi poedinih predpisov zakona o izvršbi in zavairovaaiju
z dne.19. aprila, 1932, in na zahtevo Konzumnegadruštva
za Slovenijo v Ljubljani, ki je zaradi motnjav kreditnih
razmerij; povzročenih po obči. kreditni krizi in. dviganju
vlog' zašl&glede • svojega : rednega poslovanja V težak po
ložaj in 'težkbče, in po predlogu ministra za trgovino in
industrijo izdaja ministfski svet. naslednjo
!

uredbo
o izplačilnih rokih za vloge in druge
dolgove Konzumnega društva za Slo
venijo" v Ljubljani.*
Člen i. •
Od dne, ko stopi ta uredila v Veljavo, mora Kònzumno
društvo' _v Ljübljärii; voditi, 'upravljati in obračtinjati svoje
terjatve-in dolgove, ki'so nastali do tega dne ; (stare terjatve : ! in dolgovi)• zase, posebej pa terjatve in.dolgove,
ki nastaiiejo po tem roku (nove terjatve in dolgovi).
'.-.-•'V-;., . ••. - C l e t ì - 2 .

;

;

' • "

" /"•.

. , N p v e ^ vloge se -smejo' p l a s i r a j do nadaljnjega samo
v blagajniške zapise in ; na žirovni .'račun Narodne banke,
Državne hipotekarne 'banke^in Poštne hranilnice: <\ '.'.'•
,; , Nove ; vloge na. knjižice in nanje: odpadajoče, obresti
se morajo izplačevati y rokih, ki so natisnjeni v vložnin
* >Sluzbèné riovine kraljevine Jugoslavije« z dne
20;-deo©mbfa.l«32;,;-št.^29o/GX/768.
:

38

б. kos.

knjižicah, če se ne dogovori s kakšnim vlagateljem kaj
drugega. Prav to velja tudi za nove vloge na tekočI račun.
Nove terjatve društvenih upnikov po tekočih računih
iz trgovinskega poslovanja se morajo izplačevati takoj,
obresti pa ob sklepu računa, če se ne dogovori kaj dru
gega. Dohodek od novih društvenih terjatev in plačane
nove terjatve se morajo uporabljati zgolj za izplačilo
novih društvenih dolgov in za delno poravnavo prihod
njih tekočih potreb, ki se navajajo v točki 1. člena 3.
Člen 3.
Svoje stare dolgove mora izplačevati Konzumno dru
štvo za Slovenijo na niže označeni način, in to vloge na
knjižice in vloge po tekočih računih z. obrestno mero
4 % brutto, če ni dogovorjena nižja obrestna mera, iz
razpoložnih likvidnih sredstev, ki jih dobi društvo z
izterjavo starih svojih terjatev, vplačilom članskih dele
žev in vnovčitvijo društvene imovine.
Društvo mora prodajati blago samo za gotovino. Za
izplačilo starih dolgov mora uporabiti društvo najmanj
50 % zneska, dobljenega od prodanega blaga v prvih
šestih mesecih po uveljavitvi te uredbe; po izteku tega
roka pa mora uporabiti društvo v ta namen najmanj
75 % omenjenega dobljenega zneska. Za ostanek kupi
društvo lahko novo blago, če je to neobhodno potrebno,
da se blago sortira in dosežejo boljše cene pri starem
blagu, toda samo po predhodni odobritvi komisarja mi-,
nistra za trgovino in industrijo.
1. Zastali davek in javne davščine, obveznosti, pre
vzete ob kupih na javnih in prisilnih prodajah zaradi
izterjave društvenih terjatev, mora izplačevati društvo
takoj, ko upniki to zahtevajo, odnosno ob dospelosti.
Prihodnje tekoče potrebe te vrste, režijski stroški in
eodni stroški, obresti, dolgo vane na reeskont, lombard
in report Konzumnega društva za Slovenijo pri drugih
zavodih, se morajo poravnavati iz vseh zavodskih razpoložnih sredstev iz členov 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 upravni odbor
društva obračun glede vseh razpoložnih likvidnih sred
stev 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 tromesečje kvote, po katerih mora društvo v naslednjem tromesečju na zahtevo njegovih upnikov izplačevati njih
etare terjatve. Terjatve, ki so zastavno zavarovane ali
iztožene, so glede načina izplačila izenačene z ostalimi
terjatvami.
3. Če bo imelo Konzumno društvo za Slovenijo raz
položnih likvidnih sredstev po tem členu pred roki, dolo
čenimi za obračun v točki 2., mu dovoli komisar mini
stra za trgovino in industrijo na predlog upravnega od
bora in upoštevaje potrebe iz točke 1. tega člena, da sme
izplačevati v mejah svojih denarnih sredstev vse dolgove,
ki so zavarovani z ročno zastavo, in izplačevati na vložne
knjižice in tekoče račune upnikov: vloge, ki so nastale
Izza dne 25. septembra 1931., obresti za minulo polletje
«a vse stare terjatve svojih upnikov, izselniške vloge, ki
eo jih poslali vlagatelji društvu neposredno Iz inozemstva,
potrebe za izplačilo dokazanih pogrebnih stroškov in
stroškov zdravljenja, potrebe humanitarnih in kulturnih
društev iz vlog na knjižice in tekoče račune, ki se glase
na njih ime, dokazane neodložne potrebe protokoliranil^

tvrdk za mezde, plače in premije njih nameščencev in
obveznosti po socialnem in zasebnem zavarovanju iz
vložnih knjižic in tekočih računov, ki se glase na ime
dotične tvrdke.
Kvote, ustanovljene po točki 2., se oznanijo z jav
nim razglasom v »Službenem listu Dravske banovine«
in pri vseh društvenih blagajnah. Kvote, ki jih upniki v
omenjenem tromesečju ne dvignejo, se smatrajo za nove
terjatve in se morajo prenesti med nove terjatve.
Pri izplačilu društvenih terjatev smejo dolžniki upo
rabiti zakonsko pravico pobotanja. Ne morejo se pa pobotavati terjatve po vložnih knjižicah, če je vloga učinjena
pred uveljavitvijo te uredbe, a pridobi dotični dolžnik
terjatev iz te knjižice potem, ko stopi ta uredba v veljavo,
razen če jo je pridobil po dedovanju. Izjemoma se sme
tudi s takimi terjatvami dovoliti pobotanje, če je to v
korist društvu zaradi plačila njegovih terjatev. Tako po
botanje sme dovoliti upravni odbor samo po odobritvi
komisarja ministra za trgovino in industrijo.
Spore med društvom in njegovimi upniki gelde upo
rabe te uredbe rešuje komisar ministra za trgovino in
industrijo. Zoper njegove odločbe se sme nezadovoljna
stranka pritožiti v 15 dneh od dne prejema rešitve na
ministra za trgovino in industrijo.

t

Člen 4.

Takoj, ko stopi ta uredba v veljavo, mora izdelati
upravni odbor Konzumnega društva za Slovenijo spo
razumno s komisarjem ministra za trgovino in industrijo
načrt o likvidaciji blagovnega oddelka društva, da se
okrepe lastna sredstva, zviša likvidnost in kar najbolj
znižajo zavodske režije. Ta načrt je predložiti ministru
za trgovino in industrijo v odobritev.
Člen 5.
Društveni organi, ki se pregreše ' zoper določbe te
uredbe, odgovarjajo po občih predpisih za vsako po
vzročeno škodo. • • • • • •
Društveni upnik, ki je dobil plačilo zoper odredbo
te uredbe, mora nepravilno dvignjeno vsoto vrniti.
Ölen 6.
Spore med komisarjem ministra za trgovino
strijo in društvenim upravnim odborom rešuje
za trgovino *in industrijo.
Za Konzumno društvo za Slovenijo veljajo
o posvetovalnem odboru. (>Službene novine« št.

in induminister
odredbe
284/32).*

Člen 7.
Dokler je ta uredba v veljavi, se stare terjatve zoper
Konzumno društvo za Slovenijo (člen 1.), razen terjatev,
navedenih v členu 3., točki 1., ne morejo iztoževati niti
se' ne morejo voditi zaradi izterjave takih terjatev zoper
društvo .izvršbe. Prav tako se v tem času ne more za
htevati otvoritev stečaja nad tem društvom.
Vse ločitvene pravice, ki so jih pridobili vlagatelji
in ostali upniki z.izvršbo v poslednjih devetdesetih (90)
dneh, preden stopi ta uredba v veljavo, se smatrajo, ka
kor da niso bile pridobljene.
* »Službeni listi, št. 787Л00 Џ l 1932.

5. kos.
Člen 8.

33.

Ta uredba stopi v veljavo z dnem razglasitve v
>Službenih novinah kraljevine Jugoslavije«:.
Predsednik
(Sledijo podpisi ostalih
ministrskega sveta
ministrov.)
dr. M. Srškić s. r.
Ministrski svet je v svoji seji' z dne 9. decembra 1932.
usvojil prednje besedilo uredbe.
Iz ministrstva za trgovino in industrijo, dne 12. de
cembra 1932.; II. bi. 38.979/K.
'

Naredba
ministra za socialno politiko in narodno
zdravje o izpremembi naredbe o izvajanju
zavarovania z dne 3. iuniia 1922., št. 1077,
glede prostovoljnega zavarovanja.*

32.

Člen 1.

Nà osnovi § 9. zakona o izpremembi predpisov, ki se
nanašajo na plače in ostale prejemke osebja pravosodne
stroke z dne 13. junija 1929., št. 55.890 (»Službene noviQ
e< št. 167/XIX z dne 20. junija 1929.) v zvezi s § 284.
zakona o uradnikih z dne 31. marca 1981., štev. 36.490
(»Službene novine< z dne 1. aprila 1931., št. 73/XXII),
Predpisujem to-le

Naredba ministra za socialno politiko z dne 3. junija
1922., št. 1077 (»Službene novine« št. 130 z dne 16. juni
ja 1922.)* ee izpreminja glede prostovoljnega zavarova-i
nja in se glasi:
a) Prostovoljno zavarovanje se vrši za vse osebe,
naštete v točkah a) do č) § 13. naredbe o izvajanju zava
rovanja po VII. mezdnem razredu s popolnim prispev
kom, ki ga plačujejo zavarovanju zavezani člani
b) Prostovoljno zavarovanje za bolezen je pri vseh
spredaj omenjenih osebah omejeno samo na zdravniško
pomoč in zdravila, babiško pomoč in oskrbo y bolnici za
člana in njegovo rodbino.

0

uredbo

izpremembah in dopolnitvah v uredbi o ocen
Janju sodnikov rednih sodišč in šerijatskih
sodnikov.*
§i.
Uredba o ocenjanju sodnikov rednih sodišč in šeri
jatskih sodnikov z dne 23. junija 1932. (»Službene novi
ce« št. 191/LXXIX)** se izpreminja in se dopolnjuje
t'ako-le:
• "
1. Člena 21. in 22. se črtata.
2. V členu 27. se izpreminja št. 1. in se glasi:
»1. Sodnike sreskih sodišč, razen starešin sreskih
S(
>dišč, ocenjajo v prvi stopnji tričlanske komisije za oceQjanjé pri okrožnih sodiščih, sestavljene iz predsednika
sodišča ali njegovega namestnika in dveh po činu naj
starejših sodnikov okrožnega sodišča ali njih namestnik o v
. ki jih odredi starešina okrožnega sodišča; v drugi
stopnji pa komisije za осепјавде pri apelacijskih sodiie
iû, omenjenih pod št. 2.«
3. V št. 2. tega člena je za besedami >starešine sres
kih sodišč« vnesti besede: >izvzemši tiste starešine, ki so
P°stavljeni s položaja predsednika prvostopnih sodišč«.
4. V istem členu se doda naslednji nov odstavek:
>Dokler ne postanejo v območju vrhovnega šerijatske
g a sodišča v Skopi ju sreska Šerijatska sodišča sesta vn i
deli sreskih sodišč, vrši v tem območju ocenjanje v
Prvi in poslednji stopnji vrhovno Šerijatsko sodišče v
Sk
oplju. Kvalifikacijske liste za sreske šerijatske sod
nike pri teh sodiščih vodi po činu najstarejši šerijatski
^dnik, kvalifikacijske liste za te pa po činu najstarejši
vrhovni Šerijatski sodnik.«
. § 2.:
,
Ta uredba dobi obvezno moč, ko se razglasi v »Služ
benih novinah«
V Beogradu, dne SI. decembra 1932.; št. 128.980/
Minister pravde"•
! B. Maksimović s. r.
* >SltiŽbene nòvine kraljevine Jugoslavije« z dne
6
- januarja 1933., št. 4711/11'.
** >SluŽbeni liste št. 619/73 ;z 1. 1932,

Na osnovi § 211. zakona o zavarovanju delavcev z
dne 14. maja 1922. (»Službene novine« št. 117 z dne
30. maja 1922.) se odreja:

Člen 2.
Ta naredba stopi v moč z dnem razglasitve y »Služ
benih novinah kraljevine Jugoslavije«. S tem dnem iz
gube veljavo dotične odredbe naredbe o izvajanju zava
rovanja po zakonu o zavarovanju delavcev št. 1077 z dne
3. junija 1922.,** kolikor glede prostovoljnega zavarova
nja nasprotujejo tej naredbi.
V Beogradu, dne 30. decembra 1932.; St. br. 63.366.
Minister za socialno politiko
in narodno zdravje
I. Pucelj s. r.

84.
V zvezi z mojo odločbo z dne 1". aprila tekočega leta,
št. 18.299/11 predpisujem tale

pravilnik
fonda za pospeševanje domače kulture
oljevitih rastlin.***
Člen 1.
Zaradi pospeševanja domače kulture oljevitih rastlin
in na osnovi sporazuma, ustanovljenega na konferenci,'
ki je.bila v ministrstvu poljedelstva dne 15. in 16. fe
bruarja 1932., se osnuje pri'Privilegirani agrarni banki
v Beogradu za račun ministrstva za poljedelstvo fond
za pospeševanje domače kulture oljevitih rastlin.
* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
3. januarja 1933., št; 2/1/3.
*.* »Uradni list« št, 195/70 iz 1. 1922.
*** »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
20. decembra 1932., št. 295/CX/761.

5. kos.

40
Člen 2.

35;
j

Vse tvornice za proizvajanje jedilnega olja in tehni
škega olja v državi niorajo vplačevati od dne 1. aprila
1932. dalje po 150 dinarjev (sto petdeset dinarjev) od
vsakih 10.000 kg semenja, uvoženega za namene indu
strijske predelave, dokler se razmerje med obremenitvi
jo uvoza sirovin ter materiala za proizvajanje olja in ca
rinsko zaščito uvoza oljnih proizvodov ne spremeni v
škodo oljne industrije — vse pa po slanju z dne 1.
aprila 1932.
Člen 3.
Vsaka tvornica olja jamči sama zase za izpolnjevanje
prevzetih obveznosti.
Člen 4.
. Gorenji vlog se ne pobira za tiste uvožene količine,
za katere se morajo zbog tèga, ker ni certifikatov o
zdravstvenem stanju semenja, plačati ob uvozu takse za
analizo po predpisih pravilnika in norm o kontroli se^
menja kulturnih rastlin.*
Člen 5.
Kmetijske poskusne- in kontrolne postaje morajo
voditi v svojem okolišu za poedine.t vernice evidenco o
uvozu semenja oljevitih rastlin, v mesecu dni po raz
glasitvi tega pravilnika pa vročiti ministrstvu pregled o
celotnem uvozu sirovin od dne 1. aprila 1932. do dne
30. septembra 1932., odslej pa ob koncu vsakega tromesečja.
Oddelek za rastlinsko proizvodnjo.ministrstva za po
ljedelstvo mora na osnovi tega pregleda o uvozu od
centrale industrijskih korporacij zahtevati, da po tem
pregledu izvrši od tvornic izterjavo skladno s členom 2.
tega pravilnika. Izterjani denar mora centrala industrij
skih korporacij vročiti Privilegirani agrarni banki za
fond; odslej pa vrši to izterjavo in pošiljanje denarja
fondu konec vsakega tromesečja in obvešča o tem mi
nistrstvo, za poljedelstvo obenem s točno označbo, koliko
je vsaka tvornica plačala.
Člen 6.
Vse tvornice morajo plačati svoj vlog po členu 2.
tega pravilnika preko centrale industrijskih korporacij,
centrala pa mora položiti vplačila pri Privilegirani agrar
ni banki v mesecu dni po prejeti zahtevi ministrstva za
poljedelstvo.
Člen 7.
Sredstva tega fonda uporabi .ministrstvo za pospe
ševanje kulture oljevitih rastlin, in to na predlog od
delka za rastlinsko proizvodnjo in po zaslišanju posve
tovalnega odbora, ki se, mora ustanoviti pri ministrstvu
za poljedelstvo in ki vanj spadajo razen predstavnikov
ministrstva tudi predstavniki proizvajalcev in tvornic.
Stroški članov posvetovalnega odbora, ki jih po
stavlja minister za poljedelstvo, obremenjajo ta fond.
,
.'. Člen 8. ii-".
Ta pravilnik stopi v veljavo po razglasitvi v >Siužbenih novinah«.

Ratifikacije mednarodnih
konvencij.1
Ratifikacija konvencije o nočnem delu žensk, konvencije,
s katero se določa najmanjša starostna doba za pripusti
tev otrok za industrijska dela in konvencije o nočnem
delu otrok v industriji po Španiji.»
Ministrstvo za zunanje posle je bilo obveščeno z
okrožnico tajništva Društva narodov S. L. št. 159 z dne
14. oktobra 1932., da je Španija ratificirala dne 29. sep
tembra 1932. nastopne konvencije, usvojene po med
narodni konferenci dela v njenem prvem zasedanju v
Washingtonu dne 28.'novembra 1919.:
1. konvencijo o nočnem delu žensk;
2. konvencijo, s katero se določa najmanjša starost
na doba za pripustitev otrok za industrijska dela;
3. konvencijo o nočnem .delu otrok v industriji.
Iz' ministrstva za zunanje posle v Beoeradu. dne
31. oktobra 1932.; Pov. br. 18.027.

II.
Ratifikacija konvencije o odškodnini za poklicne bolezni
po Španiji.
Ministrstvo za zunanje posle je bilo obveščeno z
okrožnico tajništva. Društva narodov S. L. št. 160 z dne
14. oktobra 1932., da je! Španija ratificirala dne 29. sep
tembra 1932. konvencijo o odškodnini za poklicne bolez
ni, usvojeno po mednarodni konferenci dela v njenem
sedmem zasedanju v.Ženevi dne 10. junija 1925."
Iz ministrstva za zunanje posle v Beogradu, dne
31. oktobra 1932.; Pov. br. 18.024.

III.
Ratifikacija konvencije o zavarovanju industrijskih in
trgovinskih delavcev in slnžiricadi za bolezen po Španiji.
Ministrstvo zunanjih poslov, je bilo obveščeno z
okrožnico tajništva Društva narodov S. L., št.'161 z dne
14. oktobra 1932., da je Španija ' ratificirala dne 29. sep
tembra 1932. konvencijo o zavarovanju industrijskih in
'trgovinskih delavcev in. služinčadi za bolezen, usvojeno
1

>Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
7. novembra 1932., št. 259/XCVIII/692.
:•* Prim. >Službeni list« št. 642, 644/82 iz leta 1931.,
Minister za poljedelstvo
št. 104/7, 612/71 in 699/87. -iz. 1. 1932., odnosno št. 642/82
Juraj Dcmetrovié s. r.
iz 1. 1932., št. 612/71 iz 1. 1932., odnosno št. 642, 644/82
'
•• >Uradni liete št. 107/21 iz 1. 1923., »Službeni list« iz 1. 1931.
« Prim. >Službeni lisk št. 642. 644/82 iz L 1931.
St. 62/9 iz L 1931.
- V Beogradu, dne 3. novembra 1932.; št. 67800/11.

б. kos.
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po mednarodni konferenci dela v njenem desetem zase
danju v Ženevi dne 16. junija 1927.*
Iz ministrstva, za .zunanje? pošle-v. Beogradu, dne
31. oktobra 1932.; Pov.br. 18.025.

IV.
Pristop Perzije h konvenciji in statutu o mednarodni
uniji za pomoč.
Ministrstvo za zunanje posle je bilo obveščeno z
okrožnico tajništva Društva narodov S. L. št. 165 z dne
15< oktobra 1932., da je pristopila Perzija dne 28. sep
tembra 1932. h konvenciji in statutu o mednarodni uniji
s
zapomoc, sklenjenima v Ženevi dne 12. julija 1927.
. I z ministrstva za . zunanje posle -v Beogradu, dne
28. oktobra 1932.; Pov.br. 18.023.

6

Konvencija in statut o mednarodni uniji za pomoč sta
stopila v veljavo.
Ministrstvo za zunanje posle je (bilo obveščeno z
okrožnico tajništva Društva narodov S. L. br: 165 z dne
15. oktobra 1932., da so s pristopom Perzije h konvenciji
in statutu o mednarodni uniji za pomoč; sklenjenima v
Ženevi dne 12. julija 1927., izpolnjene vse odredbe čl. 18.
te konvencije in da stopita potemtakem konvencija in
statut o mednarodni uniji za-pomoč v veljavo, dne 27.. de
cembra 1932.
Doslej se smatrajo za sile pogodnice:
Albanija, Nemčija, Belgija, Bolgarija, Gdansk, Egipet,
Ekvador, Finska, Francija, Grčija, Madžarska, Indija,
Italija, Monako, Poljska, Rumunija, San Marino, Češko
slovaška, Turčija, Venezuela, Sudan, Nova Zelandija,
Velika Britanija in Severna Irska, Luksemburg, švica,
Jugoslavija in Perzija, t. j . skupaj 27 držav.
Iz ministrstva .za zunanje posle v Beogradu, dne
29. oktobra 1932.; Pov. br. 18.023.

B6.
Na osnovi § 36. gradbenega zakona predpisujem naslednje

norme za cestne mostove.*
I. Uporabne širine mostov.
a) Mostovi za prehod enega vozila.
Uporablja se za nekategorizirane (neirazvrSčeme) - ceste, za ka
tegorizirane ^razvrščene} cesie postranske važnosti Јиг-za za
časne . mioetove.. ••
—)SK-

-300-

-jf-

Ö

b) Mostovi za prehod dveh vozil.
.500-

Uporablja se za nekategorizirane ceste 'in za IžaibegeTizIraiie
oešte z neanatnim prometom/ z motornima vozili.

Uporablja se za kategorizirane ceste z znatnim, prometom z
\
motornimi voziili.
Uporablja se t za mostove z énim hodnikom za pešce v na«el|jih
z neznatnim pešaškim prometom in znatnim prometom z mo
tornimi vozili.

Uporablja se v naselju in zunaj njega z znatnim- pešaškim -pro
metom im z znatnim prometom z motornimi vozili...
— U f •: , f » - V 5 e ^

Uporablja se v naseljih z znatnim pešaškim prometom in z
znalmm prometom z motornimi vozili, kjer so hodniki za
pešce ločeni od cestnega kolovoza.
Prim. »Službeni Ust« št. 6.42, 643, 644/82 iz 1. 1931.,
St.. 102/7 iz 1. 1932. " • • " . . .
°>Službeni liste' št. 644/82 iz L. 1931, št. 239/22
(zakon), št. 99/7, 410/41 in 628/74 iz 1. 1932.
* >Službemi list kraljevine Jugoslavijec z, dne 6. de
cembra 1932., št. 284/CVI/747. — Gradbeni zakon glej:
>Shižbeni liste št. 297]'47 is. L 1931. "

Kratki mostovi do 10 m dolžine se izvršujejo pravi
loma v vsej širini planuma. Pri daljših mostovih.-v nase
ljih z živahnim .prometi*n z avtobusi in motornimi vo
zovi se mora za širino kolovoza med robniki (tipi III.,
IV. in V.) vzeti 6-00 m.
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5. fc08.
c) Mostovi za tri in več vozil.

87.

" Pri mostovih za tri in več vozil ee mora kot naj
manjša mera za širimo kolovoza med robniki vzetd mnogo
kratnik od 2'5 : m, za širino hodnikov za pešce pa mnogo
kratnik od 0*75 m.

Dopolnitev

č) Varnostni rob.
Širina varnostnega roba se računa od vkladnih palic
— prekatja — glavnih nosilcev, odnosno od ograje, ako
pasovi ne zožujejo svobodnega prostora nad varnostnim
robom do višine 3-5 m, drugače od roba pasov. Na koncih
mostov je dopustno zmanjšanje širine varnostnega roba
za 0-1 "m.
d) Širina hodnikov za pešce.
Širina hodnikov za pešce se računa od vkladnih palic
— prekatja — glavnih nosilcev, odnosno od ograje, ako
pasovi do višine 2*5 m ne zožujejo svobodnega prostora
nad hodnikom za pešce aH ga zožujejo z vsake strani
1
samo na dolžino, ki je enaka / än razpetine, drugače od
roba pasov. Na koncih mostov je dopustno zožen je širine
1
mosta za 0-15 m na dolžino, ki je enaka največ / 20 raz
petine.
e) Kolovoz za bicikliste.
Ako so na cesti posebni kolovozi za bicikliste, se pri
poroča, da se tudi na mostu napravijo kolovozi za bici
kliste, če je ta promet miaten. Kolovozi za dva bicikla
morajo biti vsaj 1-50 m široki, če so pa po smeri ločeni,
je za prehod enega bicikla vzeti najmanj 0-8 m, bolje pa
1-0 m širine.

II. Svobodna višina.
Svobodna višina nad zgornjim robom kolovoza mora
biti najmanj 4-5 m.
Svobodna višina nad hodniki za pešes mora biti naj
manj 2*5 m.
Svobodna višina na vso širino varnostnega roba se
mora zavarovati šele pričenši z 0*30 m od robnikovega
roba (glej sliko).

člena 29. pravilnika o sprejemnih radijskih
1
aparatih.
Z odločbo gospoda ministra za promet P. t. br. 81.739
z dne 19. novembra 1932. je izpremenjen in dopolnjen
člen 29. pravilnika o sprejemnih radijskih aparatih,' ki
se sedaj v celoti glasi:
>Naročnino za pravico, uporabljati sprejemne radij
ske aparate, se pobira od novih naročnikov vnaprej aa
tri mesece. Naročnina se računi od prvega dne meseca,
v katerem se je dovolilo izdalo.
Pri nadaljnjih plačevanjih smejo plačati naročniki
naročnino tromesečno ali mesečno, vendar vselej vnaprej..
Naročnino pobira pošta, ki je izdala dovolilo. Ko,
naročnik plača, mora pokazati dovolilo, da sme imeti
sprejemni radijski aparat, ali pa mora povedati njegovo
številko.
Način pobiranja naročnine se predpiše z naredbo.«
Iz ministrstva za promet (telegrafsko-telefonskega
oddelka) v Beogradu, dne 9. decembra 1932.; P. t.
br. 102.617.

38.

Tarifno obvestilo.
železniške tarifne in manipulacij ske odredbe
za raztovarjanje in prevažanje lesa na po
staji- in v luki na Sušaku.3
Z veljavnostjo od dne 15. januarja 1933. se ukinja
tarifno obvestilo št. 76, objavljeno v »Službenih novinah
kraljevine Jugoslavije« št. 72/XV z dne 31. marca 1927*
po gornjem predmetu, ker stopi tega dne v veljavo tarif
no obvestilo, objavljeno v >Saobračajnem vesniku« št. 1
za leto 1933. po istem predmetu.
Iz'generalne direkcije državnih železnic v Beogradu,
dne 30. decembra 1932.; G. d. br. 27.752/32.

T

89.

Odkup
predvojnega srebrnega .denarja.5

. x) Širina varnostnega roba.

III. Dolžine.
Dolžine polj se morajo po možnosti zaokrožiti na cele
centimetre, razpetine glavnih nosilcev pa na cele deci
metre.

Narodna banka kraljevine Jugoslavije kupuje pred
vojni srebrni denar po nastopnih cenah:
1. srebrne dinarje
Din 16'— za 1 novec po 5 —
Din 6*— za 1 novec po 2*—
Din 3-— za 1 novec, po 1-—
Din 1-50 za 1 novec po 0*50

IV. Ograja.
Višina ograje na mostu mora biti najmanj 1*10 m.
Te norme stopajo v veljavo, ko se objavijo v.»Služ
benih novinah«, obvezno moč pa dobijo dne 1. decembra
1932.
V Beogradu, dne 26. oktobra 1932., št. 29384/32.
Minister za gradlbe
dr. Stjepan Srkulj s. r.

1

dinarjev,
dinarja,
dinar,
dinarja.

>Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
26. decembra 1932., št. 300/CXII/786.
» >Uradni list« št. 217/58 iz 1. 1929.
» >Službene novine. kraljevine Jugoslavije« z dne
3. januarja 1933. št. 2/1/6.
* >Uradni list« št. 160/41 iz 1. 1927.
1
>Službene : novine kraljevine Jugoslavije« z dne
31. oktobra 1932., št. 252/XCVI/680.
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5. kos.
Po teh cenah kupuje tudi ostali predvojni srebrni
denar, izkovan po predpisih latinske konvencije (fr. franke, it. lire, rum. leje, bolg. leve, grške drahme);.
2. srebrne avstro-ogrske krone
Din 15-60 za 1 novec po 5— kron,
Din 6*— za 1 novec po 2-— kroni,
Din 3-— za 1 novec po 1— krono.
Po teh cenah kupuje tudi srebrne perperje;
3. srebrne (avstrijske) goldinarje
Din 8-— za 1 goldinar;
4. srebrne tolarje Marije Terezije
Din 16-80 za 1 tolar;
5. srebrne ruske rublje (izkovane pred letom 1886.
in po tem letu)
1
Din 13 — za 1 novec po 1— rubelj,
Din 6-5Ò za 1 novec po 0-50 rublja;
Din
Din
Din
Din
Dn

6. srebrne nemške marke
17-50 za 1 novec po 5— mark,
10-50 za 1 novec po 3-— marke,
7-— za 1 novec po 2-— marki,
3-50 za 1 novec po 1— marko,
1-75 za 1 novec po 0-50 marke;

7. predvojni srebrni turški denar
Din
Din
Din
Din
Din

14-40
7-20
3-60
1-40
0-70

za
za
za
za
za

i belo medžedijo,
И bele medžedije,
И bele medžedije,
novec 2 grošev,
novec enega groša.

Banove uredbe.
40.
И. No. 1388/1

41.

Izpremembe
v staležu državnih in banovinskih
uslužbencev na področju Dravske
banovine.
A. Državni uslužbenci.
Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
vine z dne 5. januarja 1933., I. No. 7486/3-32, je na osno
vi § 104., točke 16., zakona o uradnikih prestala državna
služba J a n k o v i ć u F e d o r j u , arhivskemu uradniške
mu pripravniku pri komisariatu železniške in obmejne
policije v Mariboru. . •
B. Banovinski uslužbenci.
Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
vine z dne 10. januarja 1933, I. No. 285/1, je i n g. G l a n z
V i n k o , banovinski uradniški pripravnik pri tehničnem
oddelku kraljevske banske uprave po potrebi službe pre
meščen k upravi banovinskega zdravilišča Rog. Slatina.
Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
vine v Ljubljani z dne 24. decembra 1932., I. No. 8555/1,
je bil postavljen dr. K u h a r A l e k s a n d e r , primarij v
šesti položajni skupini pri javni bolnici v Ptuju, za bano
vinskega primarija pete položajne skupine na doseda
njem službenem mestu.
Z.odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
vine v Ljubljani z dne 12. januarja 1933., I. No.
8248/1—1932, je bil postavljen dr. L a v r i č B o ž i d a r ,
asistent vseučiliške kirurške klinike v Zagrebu, za pri
marnega zdravnika splošne bolnice v Mariboru v VI. po
ložajni skupini.
Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
vine z dne 10. januarja 1933, I. No. 8355/2—1932 je na
osnovi §§ 104., toč. 16., in 110. zakona o uradnikih pre
stala služba M a v r i č u M a r t i n u , uradniškemu pri
pravniku pri banovinskem zdravilišču Rogaška Slatina.

Razne obče veljavne
odredbe.
42.

Razglas

Sestava oddelkov

podaljšanju veljavnosti navodil za sestav
ljanje, opremljanje in predlaganje občinskih
"
računov za léto 1931.

državnega sveta in njih področje za
za leto 1933.*

0

: -.Na podstavi toč. 2. § 27. zakona o-banski upravi z
due ?., septembra 1929., »Uradni, list Dravske banovine«
Sfëv. i/i iz leta 1929., podaljšujem veljavnost navodil za
sestavljanje, opremljanje in predlaganje občinskih raču
nov za leto 1931., »Službeni list« štev.. 249/23 ex 1932.,
tudi za leto 1932. in nadaljnja leta do preklica.
Kraljevska banska uprava Dravske baaovine v Ljubljani,
• dne 12. januarja 1933.
Ban: dr. Marušie" s. r.

I. ODDELEK.
Sestava oddelka:
Predsednik državnega sveta — predsednik oddelka
g. Radojlović P. Dragoljub; člani: gg.Mušicki dr. Mita,
Rošić dr. Maksimilijan, Damiano vic Božidar in Svetek dr.,
Fran.
Namestnika: gg. Šupilo dr. Divo in Tavrić M. Sibili.
Področje oddelka:
Predmeti predšedništva ministrskega sveta; ministr
stva za zunanje posle; predmeti oddelka za vere min/i* »Službene novine, kraljevine Jugoslavije« z dne
28. .decembra 1932, št. 302/CXIII/794,.

u

5. kos.

strstva pravde; ministrstva za notranje posle; vse samo
upravne stvari po zakonu o občinah; samoupravni pro
računi in spori o pristojnosti.
II. ODDELEK.
Sestava oddelka:
Podpredsednik državnega sveta — predsednik od
delka g. Baric dr. Josip; člani: gg. Valdović Antonije,
Cerković Ante, Cubrović dr. Pavle in Krstić Nikola.
•Namestnika: gg.. Leo vac J: Dragiša. in Svet.ek dr.
. Fran..
Področje oddelka:
Predmeti ministrstva za trgovino in industrijo; mi-,
oistrstva za pros veto; ministrstva za. socialno politiko in
narodno zdravje; ministrstva za telesno vzgojo naroda;
ministrstva za poljedelstvo z vsemd predmeti agrarne
reforme, najsi je po njih izdal odločbo minister ali pa
kakšno upravno sodišče.
III. ODDELEK.
Sestava oddelka:
Predsednik oddelka'— član državnega sveta g. Sagadin dr. Štefan; člani: gg. Sardelle dr. Rudolf, Babic Živojin, Matanović K. Aleksa in Pišteljić Luka.
Namestnika: gg. Cubrović dr. Pavle in Peičić dr.
Teodor.
*
Področje oddelka:
Predmeti ministrstva тл vojsko in mornarico; mini
strstva za gradbe in oddelka za pošte in telegraf mimetrstva za promet.
IV. ODDELEK.
Sestava oddelka:
Predsednik oddelka — član državnega sveta g. Jovanović dr. Radoje; člani: gg.' Nešić Stevan, Hadžić Os
man Nuri, Šupilo dr. Divo in Leovac J. Dragiša.'
Namestnika: gg. Perković Ante in Pišteljić Luka.
Področje oddelka:
Personalni predmeti ministrstva za finance (posta
vitve, razvrstitve, napredovanja, odpustitve, pokojnine)
in ostali administrativni predmeti tega ministrstva in
predmeti ministrstva pravde (brez oddelka za vere).
V. ODDELEK.
Sestava oddelka:
Predsednik oddelka — član državnega sveta g. бкагја
Ivan; člani gg. MiliCtó dr. Petar, Strupi Stanko, NikoMć
Vojislav in Kerbler dr. Slaviša.
Namestnika: gg. Matanović K. Aleksa in Krstić Ni
kola.
Področje oddelka:
Predmeti ministrstva za promet (brez oddelka za
pošte in telegraf), ministrstva za šume in rudnike in
disciplinska kazniva dejanja.
VI. ODDELEK.
Sestava oddelka:
Predsednik oddelka — član državnega sveta g. Jankulović Lazar; člani: gg. Blagojević Đ. Petar, Spasojević
Janko. Tavrić M. Sibin in Peičić dr. Teodor.

Namestnika: gg. Damjanović Božiidar in.Kerbler dr,
Slaviša.
Področje oddelka:
Carinski predmeti, trošarinski predmeti, vsi spori po
zakonu o taksah, predmeti po devizami in valutah, mo
nopolna kazniva dejanja, neglede na to, katero upravno
sodišče je izdalo odločbo; vsa predmeti po zakonu o ne
posrednih davkih, najsi 'je izdal odločbo minister ali
upravno sodišče, kakor tudi predmeti zemljiškega kata
stra.
:
:
;• :
Sodbe upravnih sodišč pridejo v oddelke, v katere
spadajo po- predmetu.
Iz pisarne predsednaštva državnega sveta, dne 26.
decembra 1932., št. 41.232.
43.

Odločbe
obče seje državnega sveta z dne 20. oktobra
1932., št. 32.406/32.*
'

'

'

i .

•

•

"

1. Zoper odločbo drugostopnega upravnega oblastva
o kazni, ki'jo izreče sreski načelnik tako glede pristoj
bin, kakor glede globe, se sme vložiti tožba pri uprav
nem sodišču; če je postopanje pri upravnih oblastvib.
dokončano pred dnem 1. aprila 1930., ko je stopil zakon
o izpremembah in dopolnitvah v zakonu o državni tro
šarini z dne 31. marca 1930. v veljavo, in je s tožbo,
vloženo pri upravnem, sodišču, zasnovan .administrativ
ni spor, se sme poedinec p4>.členu 37. zakona o držav
nem svetu in upravnih sodiščih pritožiti zoper sodbo
upravnega sodišča tudi na državni svet; nasprotno" pa,
če jo ob času, ko je stopil zakon o državni trošarini v
veljavo, postopanje pri'upravnih oblastvih še teklo, se
mora uporabiti'člen 80. zakona o državni trošarini, po
katerem <oper sodbo upravnega sodišča ni pravnega
sredstva.
.'
2. Za reševanje o pritožbi, vloženi pri državnem
svetu aoper sodbo upravnega sodišča, izdano po kazen
skih predmetih zaradi prekršitve odredb pravilnika in
cenovnika za., pobiranje občinskih davščin — če je ta
pritožba kljub členu 80. zakona o državni trošarini do
pustna po členu 37. zakona o državnem svetu in uprav
nih sodiščih, — je pristojen ne L, 'ampak IV. oddelek
državnega sveta, v čigar področje spadajo trošarinski
predmeti.
II.
Pri uporabi odstavka (1) § 259. zakona o uradnikih
iz leta 1931. se mora upoštevati samo seštevek prejšnje
osnovne in položajne plače uslužbenca^ ne pa skupni
prejemki po prejšnjem, zakonu o uradnikih; — odsta
vek'-^) §259. bega zakona pa se nanaša samo Da tiste
uradnike, ki so dobili'pò sedanjem uradniškem zakojm
manjšo položajno doklado od prejšnje doklade na službo, ne pa tudi na pripravnike (zvaničnike in služitelje),
ki po sedanjem uradniškem zakonu položajne doklade
vobČe ne prejemajo.
•'"* »Službene novine, kraljevine Jugoslavije« z dne
22. decembra 1932., št. 297/CXI/773, kjef je objavljena
tudi nadrobna obrazložitev teh odločb.

Izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine: njen predstavnik in urednik: Pohar Robert v Ljubljani.
Tiska in zalaga: Tiskarna »Merkur« v Ljubljani; njen predstavnik: Otmar Michalek v Ljubljani.

Slew. S.

SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE М А Ш Е BANOVINE
Priloga h kosu 5. IV. letnika z dne 18. januarja 1933.
nost: in stroške, dokler ne nastopi sama
ali ne imenuje pooblaščenca.
Okrajno sodišče T Dolnji Lendavi,
odd. II., dne 31. decembra 1932.

Razglasi kraljevske
banske uprave
VI. No. 432/1.

..
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Izprememba v imeniku
zdravniške zbornice za
Dravsko banovino.

*
:NC I 152/32-2.

81-3-3

Amortizacija.

Na prošnjo Stupar Lucije, hišarice iz
Homca štev.-27, se uvaja postopanje za
''Di'.'Cerne Pavla, zdravnica v zdravi amortizacijo hranilne knjižice Mestne
lišču na Golniku, je vpisana v imenik : hranilnice v Kamniku štev. 18547 z vlo
Zdravniške zbornice za Dravsko bano go 5264) Din, glaseče se na ime Stupar
vino.
Lucija, ki je .bila baje ukradena.
Imetnik te hranilne knjižice se poziv
Kraljevska banska uprava Dravske
lje,' da uveljavi svoje pravice v šestih
banovine v Ljubljani,
mesecih, ker bi se sicer, po tem roku
dne 9. januarja 1933.
izreklo, da je hranilna knjižica ob ve
ljavo. •
Okrajno sodišče v Kamniku.
dne 7. januarja 1933.

Razglasi sodišč
in sodnih oblastev

v sobi št. 4 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Konjice, vi. št. 88.
Cenilna vrednost: Din 118.824-70.
Vrednost pritiMine: Din 480"—.
Najmanjši ponudek: Din 79.216-48.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem. naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče v Konjicah,
dne 13. januarja 1933.
*
E 870/32—9.

150

Dražbeni oklic.

Dne 22. f e b r u a r j a
1 9 3 3 . ob
d e s e t i h bo pri podpisanem sodišču
*
v sobi št. 4 dražba nepremičnin: zemlji
E 372/32
114 ška knjiga Loška gora, vi. št. 25.
Cenima vrednost: Din 213.021-60.
P 6/33-2
' / " ' ' '
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Dražbeni oklic.
Vrednost pritikline: Din 4700-—.
Dne 17. februarja 1933 dopoldne ob
Najmanjši ponudek: Din 142.014-40.
Razglasitev preklica
deveti uri bo pri podpisanem .sodišču
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
S sklepom okrajnega sodišča v Kranj- štev. 1 dražba nepremičnin: zemljiška . je priglasiti sodišču najpozneje pri draž1
S* «or-i- z-dne 7. januarja 1933, opr. št.. knjiga k. o. Rakek, vi. št. 852.
benem naroku pred začetkom dražbe,
^•J/32—5, je bil Tarman Janez, delavec,
Cenilna vrednost: Din 65.000-—.
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
j ^ a j stanujoč v Gozdu štev. 10, zaradi
Najmanjši ponudek: Din 43.333-34.
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
u
°iobolnosti popolnoma preklican.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, ki je ravnal v dobri veri.
bil postavljen Tar- je priglasiti sodišču najpozneje pri dražm -*a oskrbnika je
V ostalem s© opozarja na dražbeni
Ша
п Anton, Gozd štev. 10.
benem naroku pred začetkom dražbe, oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sicer bi se ne mogle več uveljavljati sodišča.
Okrajno sodišče т Kranjski gori,
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
odd. I., dne 11. januarja 1933.
Okrajno sodišče v Konjicah,
ki je ravnal v dobri veri.
dne 13. januarja 1938.
V ostalem se opozarja na dražbeni
P VI 2/33-2 •
122 oklic, ki je nabit na uradni deski tega
*
Razglasitev preklica.
E
1213/32
138
Okrajno sodišče v Cerknici, odd. II.,
S sklepom okrajnega sodišča v Maridne
29.
decembra
1982.
bor
Dražbeni oklic.
u , odd, VI., z dne 15. novembra 1932,
%
Dne 23. februarja 1933- dopoldne ob
pravilna številka L VI 7/32-27, je bil E 1907/32—4.
161 pol 9. uri bo pri podpisanem sodišču
Verbovšek Anton, rojen 4. I. 1896, v
v sobi š t 6 dražba nepremičnin zem
^aribor pristojen, mesar, stanujoč v
Dražbeni oklic.
Mariboru', Radvanjska c. št. 13, zaradi
Dne 2 1 . f e b r u a r j a
1 9 3 3 . ob ljiška knjiga Sv. Janž II. vi. št. 78 in 6.
Un
Cenilna vrednost: ad 1. 116.614*40
t°bolnosti omejeno preklican.
e
n
a
j
s
t
i
h
bo
pri
podpisanem
sodišču
z
a pomočnika je bil postavljen go v sobi št. 18 dražba nepremičninskih Dim, ad 2) 104.103-55 Din.
Vadij ad 1) 11.661*50 Din, ad 2) Dim
spod Jiedler Jernej, posestnik v Mari- deležev: hiše, njive in travnika; zemlji
10.410Ђ0.
°°ru, Radvanjska cesta št. 9.
ška knjiga Vadarci, 2/5 vi. št. 201.
Vrednost pritikline: ad 1) 3580 Din,
°кгајао sodišče v Mariboru, odd. VI., ' Cenilna vrednost: Din 12.389-—.
ad 2) 1860 Dim.
dne 6. januarja 1933.
Vrednost pritikline: Din 476'—.
Najmanjši ponudek: ad 1) 77.742-95
; Najmanjši ponudek: Din 8260*—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, Din; ad 2) 69.402'50 Din.
Vadij je plačati v gotovini ali v tuz.
C 580/32-1. ;
' ! .
• • " ' 1 ^ 8 je. priglasiti sodišču najpozneje pri dražbénem naroku pred začetkom dražbe, drž. papirjih ali vJožnih knjigah tuz.
Oklic.
sicer bi se né mogle več uveljavljati hranilnic.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
Horvat Aleksander, gostilničar v Ča- glede nepremičnine v škodo zdražitelja.
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražKovcu, Budičeva ulica 53, ki ga zastopa ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na. dražbeni benem naroku pred začetkom dražbe,
" r - krasser Armin, advokat v Dolnji
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
J^adavi,je vložil proti Bukovcu Štefanu, oklic, ki je nabit na uradni deski tega
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
Posesüiikii v Çobilju št. 163, tožbo radi sodišča.
Okrajno sodišče v Murski Soboti,
ki je ravnal v dobri veri.
fr f * 6 ' — s pïip.
dne 11. januarja 1933.
^stna sporna razprava se določa na
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit .na.uradni deski tega
*-iebrua:rja 1933. ob 9. uri, pri tem'soE 1018/32—7.
149' sodišča.
^ffO v sobi št. 21.
Okrajno sodišče Marenberg.
л е г ì&s e b i v a l i š č e t o ž e n e stranke neDražbeni oklic.
dr p> , 0 C e r Ü
postavlja
za
skrbnika
dne 6. decembra 1932.
Dne 22. f e b r u a r j a
19 33. ob
ne
daviiT?
> odvetnik v Dolnji Len- d e v e t i h bo pri podpisanem sodišču
V1
^ > ki jo bo zastopal na njeno nevar

âtev. 5.

Stran 26.
E 258/32—5
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Dražbeni oklic.
Dne 24. februarja 1933 ob 10. uri bo
pri podpisanem sodišču v sobi št. 6
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga
lor. Jezero vi. št. 103.
Cenilna vrednost: Din 25.000'—.
Užitne pravice ocenjene na 22.000
dinarjev, ostane čista vrednost 3000 di
narjev.
Najmanjši ponudek: Din 2000*—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe, si
cer bi se ne mogle več uveljavljati glede
nepremičnine v škodo zdražitelja. ki je
ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče v Ložu,
dne 4. januarja 1933.
*
E 453/32-8

142

Dražbeni oklic.
Dne 24. februarja 1933 dopoldne ob
10. uri bo pri podpisanem sodišču v
sobi št. 5 dražba nepremičnin: zemlji
ška knjiga Stolovnik, vi. št. 111.

Cenilna vrednost: Diai 2965'—-.
Najmanjši ponudek: Dim 1.482*50.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri. veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče v Sevnici,
dne 5. januarja 1933.

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- i
sodišča.
Okrajno sodišče Gornja Radgona,
dne 12. januarja. 1933.. •
E 725/32—4

120 1

Dražbeni oklic.

Dne 4. marca 1933 ob 9. uri se vrši
javna, dražba pri podpisanem. sodišču
soba št. 7: zemljišče vlož. št. 3.1 k. o.
., *
"
Vrhe, obstoječe iz stanovanjske hiše,
E 758/32—9.
152 gospodarskega poslopja, lesene ute in
domači mlin, 1 stavbna, 3 gozdne, 8
Dražbeni oklic.
pašniških, 3 .vrtne, 5 travniških in 12
Dne 1. m a r c a 1 9 3 3 . dopoldne ob njivskih parcel.
d e s e t i h bo pri podpisanem sodišču v
Cenilna vrednost s pritiklino • vred
sobi št 4 dražba ideelne polovice nepre .-Din' 1'66.252'50.
mičnin: zemljiška knjiga k. o. Jamna,
Najmanjši ponudek: Din 110.835-—.
vi. št. 62 in zemljiška knjiga k. o. Sovjak,
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
vi. štev. 194.
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražCenilna vrednost: Din 190.034'вО, od benem naroku pred začetkom dražbe,
nosno Din 3909'-^-.
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
Vrednost pritikline: Din 1462*50.
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
Najmanjši ponudek: Din 127.666'—, ki je ravnal v dobri veri.
odnosno Din 2606-—.
V ostalem se opozarja na dražbeni
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, oklic, ki je nabit na uradni deski tega
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž- sodišča.
benem naroku pred začetkcm dražbe,
Okrajno sodišče v Slovenjgradcu,
sicer bi-se ne mogle več uveljavljati
odd. II., dne 31. decembra 1932.

•I
T 99/32

•••••"'•
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Proglasitev za mrtve.
Deželno sodišče v Ljubljani je uvedlo postopanje, da зе proglase spodaj navedeni pogrešanci za mrtve. Pogrešano©
navedeno sodišče poziva, naj se zglase pri njem, ako še žive, ali naj mu dado käko drugače na znanje.
Po preteku zgoraj označenega roka in po sprejemu dokazov bo sodišče razsodilo o dokazu smrti. — Kdor kaj ve o
njih, naj sporoči sodišču.
' . . . . . . , .
Ime, rojstni dan, stan in bi
vališče pogreèaiicev.
Novak Tomai, roj. 8. decem
bra 1883., kočar-v Oberšah
štev. 11.
Zupančič Franc. roj. 2. avgu
sta 1886., trg. Sluga v Ljub
ljani.
Aljaneič Joîef. roj. 8.: aprila
1880. v Kovorju, kočar isto•tam.
Furlan Engelbort. roj. 8. sep
tembra 1890. v Ljubljani.
Kolman Ignac. roj. 27.. julija
1881.. čevljar v Lečah 25.
Pogačar Pavel. roj. 26. janu
arja 1888. y Zg. Ihanu.
Mesce A.nton. roj. 12. januar
ja 1881.. pos. na: Stari Vrh
niki.
Pristan Pavel, roj. 21. julija
1889.. uradnik voj.,,arsenaU v Pulju.

Uvedbo postopanja predlaga:

Dan
Ln opr. št.
oklica

Oklicni rok
; poteče

Odšel 15. aprila 1915. e 17. peh. polkom 4. pehodno
žena
četo, 3. vodom v Galicijo. Zadnjič pisal 1- maja 1915.,
Novak Marija
pozneje st: ni več javil.
.
Odrinil 15. septembra 1914., s 27. domobranskim pp.,
žena
7. komp. iz (Jorice na gališko fronto. Zadnjič pisal z
Madžarske 21-., ivgusta, 1914... Po sporočilu. Rdečega Zupančič Marija
križa je bil baje 10. oktobra 1914. ujet.
Ob izbruhu svetovne vojne, odšel k vojakom v Bovec,
odkoder je 11. februarja 1916. odšel, na bojišče bil
žena
ujet in bil nato v ujetniškem. taboru v Bernalda, pro Aljančič Marija
vincia di Potenza. Zadnjič pisal 1. 19Ì9J; baje je ^zbolel na malariji.
Odrinil kot aktiven vojak narednik - orožni mojster državno pravo• branilstvo v
1. čete 17. pp. na rusko in pozneje na italijansko boLjubljani
jišče. Oktobra 1918. baje padel, zadet od granate./
Ob izbruhu svetovne vojne odrinil s 13. stat. 17. pp.
žena
na gališko bojišče:..baje padel v bitki pri Grbdeku.
Kolman 'Marija
Odšel 29. avgusta 1915:.? 7..lovskim bataljonom, XIII.
ženapoh. certo " Galicijo, kjer je. baje padel. , •. ; Pogačar Marjeta
Ob izbruhu svetovne vojne odšel na gališko fronto s
'. žena: ,
5. stot. 17. peh. polkom', kjer se je udeležil bojev pri
Mesec
Marija
Novem mjastu, od takrat pa je pogrešan.
. •
OdaM ^15. avgusta 1914. koi'pejec 10. čete 27. 'oirtobh državno pravo, brànilstvo v
pp. na gališko fronto; zadnjič pisal 2. oktobra 1914. z
? Ljubljani- • •'.
vojne poŠte 48, pozneje brez sledu izginil.

27. 12. 1932
T 99/32-2'

15. iulija
1938' •

23. 12.1982
T 102/32-3

15. iulija
1988

20. 12. 1932
T -103/32-3

IS. iulija
• 1933

27. 12, 1932
T 105/32-2

15. iulija
1938

20. 12. 1932
T 106/32-2
28 12. 1982
T 100/32-2

15. julija
1933
15. julija
1938

28.12.1932
T 111/82.

15. julija
... 1983

30. 12. 1982
T 116/82-8

15. julija

Bistvene okolnosti, na katere se predlog sklicuje.

Deželno sodišče v/Ljubljani, odd. V.,
dne 10. januarja 1933.

1988

i i?

aiPÄtt 27.

Štev. 5..

Vpisi v trgovinski register.
o b r i s a l a se je n a s t o p n a

firma:

^ d e ž ; Novo mesto.
Kretutne banke v Novem mestu.
кгАЛчГ*-01
Podružnica
Ljubljanske
cent i b a n k e v Novem mestu, sedež
strale enakega imena: Ljubljana.
„_f°°g ukinitve obrata in prenosa na
" S t o a ^ v Ljubljano.
Okrožno sodišče v Novem mestu,
odd. II., dne 10. januarja 1933.
Firm. 255/32 — Rg. B I 34/5.

Vpisi v zadružni register.
J P i s a l e so se I z p r e m e m b e in
a
° a a t k i p r i n a s t o p n i za95;
drugi:'
Sedež: Novo mesto.
\
£an vpisa:
10.
januarja
1933.
cev 2 a ^ 0 : Zadruga državnih uslužbeno4,
nabavo potrebščin v Novem me8tu
> r. z. k o. z.
.^Pjreme-mba pravil v smislu zakona
"j*. 10. novembra 1931. »Službene, noH w b r - 263 LXXXII — prečiščeno izS ^ » službene novine« br. 27—XI. od
° «oruarja 1932.
^ к zadrugar jamči odslej s petkratnj
i" iznosom vpisanih deležev,
clan v a ^ n * ^ b o r sestoji odslej iz petih
Y ° in treh namestnikov.
pnì Z u U p r a v n e ga odbora je izstopil Stana r t rane.
«krožno sodišče v Novem mestu,
' °od. II., dne 10. januarja 1933.
Firm. 1/33 — Zadr. II. 291/17; >.

Konkurzni razglasi
Konkurzni oklic.

01
&urzni sodnik:' Avsec Anton, sod*5 »krožnega sodišča-v Ljubljani.,..
upravnik mase: dr. Smole Albin, odv.
v
s r J t * ^ a n i - P r v v zbor upnikov pri dež.
soba št. 140, dne ,6. januarja 1933.
0 Д "
ûf£
x

UTi>

'"

'""

^glaeitveni гбк do 19. februarja 1933.
djii g o t o v itvéni narok- pri deželnem so«jju dne 25. februarja. 1933. ob 9. uri.
ue
aelno sodišče v Ljubljani, odd. Ш ,
...

dne i l . januarja 1933.

.^5/32--31. ..

J , . ';•'"•'

1 0 3 . ; : ' ^
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Ustavitev poravnalnega
postopanja

Odprava konkurza.

Ustavitev poravnalnega
postopanja

Odprava konkurza.

-

.

.

•

•

:

*

•

'

'

Konec poravnalnega
postopanja.

Odprava konkurza.

Konec poravnalnega
postopanja.

•

'

*

;'..

" ' . „ . "

:

;

"

Odprava konkurza.

^Razglasitev konkurza o imovini Pret
t a Josipa, hiš. posestnika in pekov8 ^ ^ mojstra v Ljubljani, Tržaška ce-

•ni

Sa 53/32—14

Poravnalno postopanje dolžnice Ponikvar Ane, lastnice pletilske obrti v
Ljubljani, se v smislu §§ 71. in 56., t
2., por. zàk. in § .77; konk. 'zak. ustavlja.
Prezadolženec: Ležeča zapuščina •: po Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III.,
dne 7. januarja 1933.
Vendelinu Staretu, trgovcu iz Ljublja
ne.
sfc
Konkurz, ki je bil' razglašen s skle Sa 95/32—4
137
pom opri št. S 15/26—2 o imovini pre- 104.
zadolženca, se odpravlja, ker je bila
razdeljena vsa masa, po § 139. konk.
zak.
Dolžnik: Raitajc Ivan, gostilničar v
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III.,
Farni vasi — Prevalje.
dne 31. decembra 1932.
Po predlogu dolžnika o njegovi imo
*
'" 140 vini uvedeno prisilno poravnalno posto
S 9/31—26
panje izven konkurza se ustavlja po §u
99.
56., točka 2., por; zak.
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III.,
Prezadolženec: Mazelle, Julij, posest
dne 22. decembra 1932.
nik in trgovec v Gradacu.
Konkurz, ki je bil razglašen, s skle 'Sa 38/32—66. .
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pom opr. št. S 9/31—4 o imovini pre105.
zadolženca, se odpravlja, ker( :SO\ pritr?dili vsi upniki, po, §,179; k. z.
Okrožno sodišče v Novem mestu,
odd. IL, dne 10. januarja 1933.
Poravnalno postopanje dolžnika: tvrdke Berko, lastnika Učaka Ivana, trgov
S'3/32—115
116 ca v Ljubljani, Dunajska cesta, registrovanega pod firmo »Berkoc Ivan
100.
Učak v Ljubljani, je končano.
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. Ш . ,
dnè 28. decembra 1932.
Prezadolženec Pungerčič Alojzij, prot.
trgovec v Skocjanu.
*
Konkurz, ki je bil razglašen s skle Sa 37/32—33
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pom opr. št. S 1/32—1 o imovini pre- 106.
. zadolženca, se odpravi, ker se 'je' skle
nila: prisilna poravnava po § 169 k. z.
Okrožno sodišče v Novem mestu,odd. IL, dne 10.,janhiarja 1933. .'
.Poravnalno postopanje dolžnice prot..
tv.. Kos Marije, _. trgovke, v Zagorju, " j e
končano.
.."••'
S 28/27—111.
.'•'." • /'-,
t ,121 Dežejlno sodišče v Ljubljani, odd. Ш.,
101.
•
;. •• dne 28. decembra 1932.
*
; Sa 36/32—8
141
Prezadolženec: tvrdka '»Volta«, tovar 107.
na električnih žarnic d. d. y Mariboru.'
Konkurz. ki je bil razglašen s skle
pom oprav. štv. S 28/27—1 o imovini
prfezadplženca, se ódpravi, ker je bila
Poravnalno postopanje o imovini dolži razdeljena vsa maga, po §u. 139 k. r.
Inika Zupanca Karla, trgovca v Lokah
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 'št 270, je;končano,,....
dne 31. decembra 1932.. .
Okrožno kot poravnalno sodišče v Celju,
:-.«,
odd. L, dne 10. januarja 1938.
#
138
S 17/32—217.
Sa 11/32—32
117
1 0 2 .
•'••••,
'•
' '•'. ' ' — "
'
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zadolženca, se, odpravlja, ker : je bila
razdeljena vsa masa, .po § 151.. k. ;z. ,
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III.,
dine 30. decembra 1932.
•fe
129
S : 15/25—162
98.

'
.'-.' 128

Odprava konkurza.
mJ^àofeeùec
Rant Anton, trgovec z
" Ö m blagom v Zg. Zadobrovi Št. 20.
^onkùrz, ki je bil razglašen s skle^ 0 1 opr. št. S 15/32-2 o imovini pre-

Konec poravnalnega
postopanja.

:

Potrditev poravnave,
Prezadolženec: Sana, tovarna čokola
de, družba z o. z. v Hočah.
. , ,•';
Prisilna poravnava, sklenjena pri na
roku dne 19i decembra 1932. med prer
zadolženko in njenimi ^upniki^. v smislu.
8a ,164. konk;-.zak. potrja.., , ,Okrožno kot konkurzho ' ; sodišče' v
Mariboru.
- dne 29. decembTa 1932.

108.

•-.•!.

Potrditev poravnave.
V poravnalni' stvari Horvata Urbana,
trgovca ; v No.vem
mestu, se odobri pri
naroku dne ; ; 10. novembra 1932 v smi
slu § 46' zakona'p prisilni poravnavi iz
ven stečaja dosežena poravnava, da pla
ča'dolžnik 'svojim upnikom 40 odstotno'
kvoto njih terjatev tekom enega leta v
12 mesečnih obrokih.
Okrožno sodišče v Novem mestu,
•idd. IL, dne 28. decembra 1932.

Stran 58.

Štev. 5.

Razglasi raznih uradov
in oblastev
Agrarni primer: Kopačnica I.
Štev. R. U. 240/12—14.
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Razglas o razgrnitvi
nacrta
ч nadrobni delitvi skupnih zemljišč po
sestnikov iz Kopačnice.
Načrt o nadrobni delitvi v katastrski
občini Leskovica, parcele št. 1409/2,
1412/1, 1355/4, 1355/5, 1355/6, vpisane
pri vi. št. 97 k. o. Leskovica, parcela št.
1410/1 vpisana pod vi. št. 80, 83. 86, 88
k. o. Leskovica, sodni okraj Škofja Loka,
bo na podstavi § £6 zakona z dne 26.
oktobra 1887. kranj. dež. zak. št. 2/1888,
cd dne 22. januarja 1933. do vštetega
dne 4. februarja 1933. v občinski pisar
ni v Oselici razgrnjen na vpogled vsem
udeležencem.
Öbmejitev načrta 9 kolci na mestu sa
mem se je že izvršila.
Načrt *e br« pojasnjeval dne 21. ja
nuarja 1933 v času od 15. do 16. ure pri
>Brejcu« v Hotavljah.
To se daje splošno na znanje, s pozi
vom, da mrrejo neposredno kakor tudi
posredno udeležene stranke svoje ugo
vore zGper ta načrt v 30 dneh od pr
vega dneva razgrnitve dalje. t. j . od dne
22. januarja 1933. do dne 20. februarja
1933. pri podpisanem komisarju za
agrarne operacije v Ljubljani vložiti
pismeno- ali dati ustno na zapisnik.
V Ljubljani, dne 12. januarja 1933.
Komisar za agrarne operacije: I.
Pokorn 1. r.
*
No. 82871—33
133

Razglas.
Pri tukajšnjem sreskem načelstvu
(soba št. 1) se bodo oddajali v zakup
občinski lovi za čas od dne 1. aprila
1933. do 31. marca 1938., in sicer:
V ponedeljek, dne 18. t. 1. za občine
Lipljenje. Šmarje Sv. Jošt, Dolsko in
Dol;
v sredo, dne 15. februarja t. 1. za ob
čine Studenec-Ig, Dobrova. Tomišelj in
Preserje.
Dražba se prične obakrat ob deveti
uri. Dražbeni pogoji so na vpogled pri
sreskem načelstvu med uradnimi ura
mi.
"^ Sresko načelstvo v Ljubljani,
, dne 11. januarja 1933.
Štev. 731/1. "

147—2—1

Razglas
o dražbi občinskih lovišč v radovlji
škem »rezu.
Lovi občin radovljiškegh sreza se
bodo oddajali na javni dražbi v zakup
na sreskem načelstvu v Radovljici za
dobo 5 let. t. i. od 1. аргЧа 1933. pa do
81. marca 1938. Začetek dražbe Je vsa
kokrat cb 9. uil po nastopnem vrstnem
redu:

r torek, dn 21. februarja 1933.
za občine: Breznica, Begunje, Boh.
Srednja vas, Lesce, Kamina gorica in
Lese.
V sredo, dne 22. iebruarja 1933.
za občine: Gorje, Jesenice, Boh. Bistri
ca, Rateče, Ovsiše in Ljubno.
V četrtek, dne 23. februarja 1933.
za občine: Ribno, Bled, Mošnje, Radov
ljica in Predtrg.
Zakupni in dražbeni pogoji so na vpo
gled pri sreskem n a č e l s t ^ v Radovljici
med uradnimi urami.
Sresko načelstvo v Radovljici,
dne 12. januarja 1933.
%
Štev. 440/11.
145

Razpis.
Direkcija državnega rudnika Velenje
razpisuje na dan 25. januarja 1933 ob
11. uri dopoldne dobavo 4150 kg raz
nega strojnega olja in 150 kg tovorne
masti.
Pogoji pri podpisani.
Direkcija državnega rudnika Velenje,
dne 12. januarja 1933.
Štev. 449/11.
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Razpis.
Direkcija državnega rudnika Velenje
razpisuje za na dan 1. februarja 1933 ob
11. uri dopoldne nabavo 8CG0 kg ovsa
za krmo.
Pogoji pri podpisani.
Direkcija državnega rudnika Velenje,
dne 13. januarja 1933.
*
Štev. 19.960/3185—1932
76—3—3

Razglas o licitaciji.

Štev. 78.

i44_3_,i

Razpis dobave.
Na podstavi čl. 59, 82. do 105. zakona
o državnem računovodstvu ter pravilni
ka za izvrševanje odredb tega zakona
(B pogodbe in nabave) se razpisuje za
dobo od 1. aprila do 30. septembra 1933.
za bolnico za duševne bolezni v Ljub
ljani in za bolnico za duševne bolezni'
na Studencu prva pismena ofertama li
citacija za dobavo naslednjih živilskih
potrebščin:
1. mesa in mesnih izdelkov ter sla
nine,
2. moke in mlevskih izdelkov,
3. vseh vrst kruha,
4. špecerijskega blaga,
5. mleka in mlečnih izdelkov.
Licitacija se bo vršila v sredo dne
22. februarja 1933 ob .11. uri dopoldne
v upravni pisarni bolnice za duševne
bolezni v Ljubljani. Poljanski nasip 52.
Podrobni dražbeni in dobavni pogoji
in izkazi potrebščin so interesentom na
vpogled pri upravi bolnice za duševne
bolezni v Ljubljani.
Predpisno kolkovane ponudbe v zape-r
čatenem ovitku z oznako: »Ponudba za
dobavo (navesti predmet) ponudnika I.
N.<, morajo nospeti najkesneje do pričetka licitacije v roke dražbene komi
sije.
Ponudnik se mora že v ponudbi ob
vezati, da v polni meri pristaja na draž
bene in dobavne pogoje. Položiti mora
najkesneje eno uro pred pričetkom lici
tacije, predpisano kavcijo pri blagajni
zavoda. Licitacijski komisiji mora pred
ložiti potrdilo o plačanih davkih in dražiteljski sposobnosti.
Ponudba se mora glasiti na stalno
ceno in dobavno dobo od 1. aprila do
30. septembra 1933.
V Ljubljani, dne 15. januarja 1933.
Uprava bolnice za duševne bolezni
Ljubljana — Studenec v Ljubljani.

Mestno načelstvo v Mariboru razpisu
je za izvršitev plinske in vodovodne na
peljave v zgradbi poslopja za carinsko
pošto in carinske urade na glavnem ko
lodvoru v Mariboru
I. javno pismeno ponudbeno licitacijo na
dan 26. januarja 1933 ob 11. ur j dop.
»• sobi št. 5 mestnega gradbenega ura
da v Mariboru. Pojasnila in ponudbeni
pripomočki se proti plačilu nabavnih
153
stroškov dobivajo med uradnimi urami
istotam, 9oba št. 3.
Ponudbe naj se glase v obliki popu
Izgubil sem delavsko knjigo, izdano'
sta v odstotkih' (tudi z besedami) na od občinskega urada Velika Pirešica
vsote odobrenega proračuna, ki znaša: z dne 26. novembra 1925. št. 166, na
1. za plinsko napeljavo Din 133.284'вЗ ime Srebočm Franc.
•:. za vodovodno nap.
Din 167.060-45
Proglašam jo za neveljavno.
Skupaj Din 300.345-08
Galicija pri Žalcu, dne 16. jan. 1933..
Ponudbe je kplkovati po § 9. zakona
Srebočan Frano s. r.
:• izpremembah in dopolnitvah zakona
*
) taksah z dne 25. .III. 1932, »Službene
:
' 154
novine« št. 70—XXIX z dne 26. III.
1932.
Podrobnosti razpisa so razvidne iz
Izgubil sem izpričevalo I. razreda
razglasa o licitaciji v >Službenih novinah<i in na razglaeni deski mestnega na- obrtno-nadaljevalne šole v Kranju iz.
1928/29 na ime: Kranjec Anton, rodom'''
•îelstva mariborskega. • v
iz Bukovice obč. Vodice. Proglašam ga' !
Mestno nafelstvo mariborsko,
za neveljavno.
v Mariboru, dne 4. januarja 1933.
Kranjec Anton s. r.,

Razne objave
Objava.

Objava.

h.âaié kraHevska baneka uprava Dravske banovine. Urednik: Pohar Robert v Ljubljani.
Tuka in zalaga: Tiskarna Merkur v Ljubljani; njen predstavnik: 0. Michâlek v Ljubljani.

Poštnina plačana v gotovini.

J U GO S L A V I JA

KRALJEVINA

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

V LJUBLJANI, dne 21. januarja 1933.

Letnik

IV.

VSEB I N A :
44.
•
45.
•

Zakon o trgovmski pogodbi med kraljevino Jugoslavijo in
republiko Avstrijo.
Konvenoig'a o 'ureditvi trgovinskih terjaitev s pobotom med
Jugoslavijo io Belgiijsko-liikeemburSko gospodarsko unijo.

46. Začasni trgovinski sporazum med Jugoslavijo da Grško.
47. Transakcija z boni Grške banke.
48. Razne objave iz »Službenih novin«.

Zakoni
in kraljevske uredbe.

sklenjena in, podpisana v Beogradu, dne 9. marca 1932.,
s prilogami, ki so sestavni del te pogodbe, katere bese
dilo v izvirniku v srbsko-hrvaškem in nemškem jeziku
se glasi:

44.

Trgovinska pogodba
med kraljevino. Jugoslavijo in republiko
Avstrijo.

Mi

ALEKSANDER L,
Jugoslavije,

Njegovo Veličanstvo kralj Jugoslavije in predsednik
republike, Avstrije, želeča obstoječe. trgovinske zveze
vzdržati, in poglobiti, sta imenovala za svoja pooblaščenca:

Jugoslavije,

Njegovo Veličanstvo kralj Jugoslavije:
gospoda dr. Alberta Kramerja, ministra za trgovino
in industrijo,

Po milosti božji in narodni volji kralj
objavljamo vsem in vsakomur, da sta

narodna skupščina kraljevine

sklicana z ukazom z dne 23. septembra 1931. na izredno
Zasedanje za dan 7. decembra 1931., v svoji 55. redni
Se
Ji, ki jo je imela dne 18. oktobra 1932. v. Beogradu, in

senat kraljevine Jugoslavie,

predsednik republike Avstrije:
gospoda Hermanna Ploenniesa, izrednega poslanika
in pooblaščenega ministra republike Avstrije v; Beogradu,
ki sta, ko sta priobčila drug drugemu, svoji pooblastili,
spoznani v dobri in pravünitobliki, dogovorila nastopno:

sklican z ukazom z dne 28. novembra 1931. na izredno
zasedanje za dan 11. januarja 1932., v svoji 40. redni seji,
Člen I. Stranki pogodniči sta se sporazumeli, da naki jo je imel dne 19. oktobra 1932. v Beogradu, sklenila | noVo uveljavita, trgovinsko'pogodbo s končnim zapisni
in da smo Mi potrdili in proglašamo
' .
kom i n . prilogami vred, ki je büa sklenjena dne 3. sep
tembra 1925., na Dunajuj toda odpovedana za dan 1. ju
lija 1931.,* z nastopnimi izpremembami in dopolmtvami.

zakon

o trgovinski pogodbi med kraljevino;
Na mèsto.odredb trgovinske pogodbe z dne 3. sepJugoslavijo in republiko Avstrijo, tembra 1925;, ki se nanašajo na stopanje v moč in na
veljajo odredbe trgovinske pogodbe, sklenjene
sklenjeni in podpisani v Beogradu dne J odpovedi'
današnjega dne.
/
'
9. marca 1932., s prilogami, ki so se
.Člen II. Na mesto prilog A in B k trgovmski po
stavni del te pogodbe,*
godbi ž dne 3. septembra 1925. stopita prilogi A in B
ki se glasi:

tëpogodbe;'-'^

:

•*• ••• •-

Člen Ш . Oddelek 5.** člena 16. končnega zapisnika
§1Odobruje se in dobiva zakonsko moč trgovinska-po- • z dne 3. septembra 1925. se izpreminja, odnosno dopol
godba med kraljevino Jugoslavijo in republiko Avstrijo, njuje in se glasi:
* »Uradni list« Št. 368/89 iz 1,1926.
* >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne.
**
Prav: oddelek 4. (Op. ur.)
28. decembra 1932., št, 802/СХШ/789,
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>Odredbe člena 16. se ne nanašajo na osebe, ki зе
bavijo s krošnjarjenjem, potovaje iz kraja v kraj; vsaka
stranka pogodnica si pridržuje pravico, vezati to vrsto
trgovine na specialna dovolila. Kljub temu pa je dovo
ljeno krošnjarjem, državljanom kraljevine Jugoslavije iz
srezov: Kočevja, Logatca, Novega mesta in Črnomlja, da
smejo prodajati kot krošnjarji izdelke svoje hišne lesne
industrije, kakor tudi južno sadje na ozemlju republike
Avstrije. Tudi smejo popravljati poškodovane predmete
in zato nositi s seboj polfabrikate in materiali =-кг so
jim za« to potrebni. Zakonski predpisi, ki veljajo za do
mačine glede krošnjarjenja in krošnjarskega obrta, se
uporabljajo tudi nanje. Omenjene osebe morajo biti
opremljene z navadnimi izkaznicami, izdanimi po pristoj
nih policijskih oblastvih; te izkaznice veljajo za leto dni.
Ob prehodu iz enega sreza, v drugega mora dati imetnik
izkaznice izkaznico vidirati pri pristojnem političnem
«blaetvu. Ta viza je brezplačna.«
Na' mesto pripomb omenjenega končnega zapisnika
k tarifnima prilogama A in B stopijo pripombe, ki jih
obseza priloga C.
člen IV. Na mesto priloge D trgovinske pogodbe z
dne 3. septembra 1925. (veterinama konvencija) in na
mesto k tej spadajočih prilog I. (končni zapisnik),, TI.
(odredbe o desinfekciji železniških voz in ladij) in III.
(sporazum o paši) stopi priloga D te pogodbe.
Člen V. Na mesto priloge E trgovinske pogodbe z
dne 3. septembra 1925. (sporazum o ureditvi obmejnega
prometa) stopi priloga E te pogodbe.

6. kos.
čita druga drugi seznamek carinarnic, ki so v tem po
gledu upravičene.
Isti rok velja tudi za povračilo garancij, ki so bile
dane, namesto da bi se plačala carina v gotovini; toda
povračilo garancije se sme zahtevati samo pri tisti cari
narnici, ki se ji je ta garancija predala.
Člen VIII. Če bi pretvorila avstrijska vlada stopnje
avstrijske carinske tarife iz zlatih kron v šilinge, je
dosežen sporazum, da se morajo p reračuniti v zlatih
kronah izražene carinske stopnje tarifnih prilog k av
strijski carinski tarifi te trgovinske pogodbe v šilinge
tako-le:
1. Carinske stopnje do zaključno 1 K se preračunijo v šilinge tako, da se zneski do S 0-005 ne upošte
vajo, zneski nad 0-005 pa zaokrožijo na S 0-01.
2. Carinske stopnje nad 1 K do vštetih 10 K se
preračunijo v šilinge tako, da se ne upoštevajo zneski
do 0-025, zneski nad 0-025 do vštetih 0-075 pa zaokrožijo
na S 0-05, odnosno zneski nad S 0-075 zaokrožijo na
S 0-1. • .
3. Carinske stopnje nad 10 K do vštetih 50 K *e
preračunijo v šilinge tako, da se zneski do S 0-05 r\e
upoštevajo, zneski nad 0-05 pa zaokrožijo na S 0-1. .
4. Carinske stopnje nad 50 K do vštetih 100 K se
preračunijo v šilinge tako,-,da se zneski do S 0-25 ne
upoštevajo, zneski nad S 0-25 do vštetih 0-75 pa zaokro
žijo na S 0-5, x>dnosno zneski nad S 0-75 zaokrožijo

Priloge k sporazumu o ureditvi obmejnega pro
meta: L (seznamek občin, katerih okoliši tvorijo" no
tranjo omejitev obmejnega pasu in še spadajo v ta pas),
II. (sporazum o cestah, potih, mostovih, brodih, ladjaretvu in splavarstvu v obmejnem pasu), III. sporazum
o električnih napravah v obmejnem pasu), IV. (spo
razum o regulaciji Mure v obmejnem pasu), V. (spora
zum o ribji lovi v mejnih vodah) in VI. sporazum o ukoriščanju vodnih sil v obmejnem pasu) — ostanejo v
'moči v obliki, kakor so dogovorjene v trgovinski pogodbi
z dne 3. septembra 1925.
Na mesto priloge VII. k sporazumu o ureditvi ob
mejnega prometa (sporazum o turistovskem prometu v
obmejnem pasu) stopi priloga F te pogodbe.
Obrazci k členu 8., točki 7., k Členu 10., šestemu
xKlstavku, k členu 12. in k Členu 14., točki 10., sporazuma
o obmejnem prometu ostanejo v veljavi kakor so dogo
vorjeni v trgovinski pogodbi z dne 3. septembra 1925.
Člen VI. Zaradi vzajemne zaščite v območju lite
rarnega in umetniškega avtorskega prava sta se stranki
pogodnici sporazumeli, da je uporabljati odredbe- revi- '•
dirane bernske konvencije z dne 13. novembra 1908.
Člen VII. Povračilo carin — ki se polagajo ob
uvozu vzorcev in . modelov ali zaobal , kakršnekoli .
vrste, ki so zavezane plačevanju carine — se izvrši ob
vnovičnem izvozu najkesneje čez mesec dni po izvrSenem izvozu pri vseh obmejnih ali notranjih carinar-.
nicah, ki so za to upra.vičene. Stranki pogodnici priob

na

S-l.-

-•.•-.-..•

5. Carinske stopnje nad 100 K do vštetih 300 K se
preračunijo v šilinge tako, da se zneski do S 0-5 ne
upoštevajo, zneski nad S 0-5 pa zaokrožijo na 1 S.
6. Carinske stopnje nad'300 K do vštetih 500 K se
preračunijo v šilinge tako, da se zneski do S 2-5 ne
upoštevajo, zneš*ki nad' S 2-5 do vštetih 7-5 pa zaokro
žijo na S 5,'odnosno zneski nad Š 7-5 zaokrožijo na S 10.
7. Carinske stopnje nad 500 K se preračunijo v ši
linge .tako, da se zneski do S 5 ne upoštevajo, zneski
nad S 5 pa zaokrožijo na S 10. .
Člen IX. Ta pogodba, sestavljena v izvirnem srbskohrvatskem in nemškem 'besedilu, se ratificira, kar mo
goče hitro. Ratifikacijski instrumenti se izmenjajo v
Beogradu] Pogodba' slopi v ' veljavo ,na dan podpisa In
velja dodne.30. junija 1932. C e s e n e odpove v 3 mese
cih pred iztekom tega roka, ostane pogodba še dalje v
veljavi in se lahko pozneje vsak čas odpove, da prestane
veljati po 3 mesecih od dne odpovedi.
V potrditev' : tega sta obojestranska pooblaščenca
podpisala to pogodbo in pritisnila nanjo svoj pečat.
Tako sestavljeno v Beogradu, dne 9. marca 1932.
Za kraljevino Jugoslavijo:
Dr. Albert Kramer s. r.
. . .

(M. P.)

....
Za republiko Avstrijo:
Hermann Ploennies s. r.

(to. p.j

4!

e. kos.

Priloga tarife A
(k carinski tariti kraljevine Jugoslavije)
Таг.
številka

'I m ' e n o y Q ц j . e .

Carina
dinarjev
v zlatu
od 100 kg

Iz 104/2

Pripomba. Olje-od zemeljskih orehov (kikiriki), trjeno, za nadaljnje pre
delovanje ob pogojih, ki jih predpiše minister za finance» je prosto carine.

Iz 110/1 b '

Kandis:
30—
a) v glavah
30--^
b). v .koščkih. ..
* . • > • . . . i '. * •
250—
Druga'vina,'ki-se-penijo in kipe,-razen šampanjca '.
, •
32-50
D-iamalt (sladov ekstrakt za tehnične namene)
1-40
Rudninske vode, naravne, neoslajene
Naravne rudninske vode, neoslajene, ki se uvažajo v posodah, običajnih v
trgovini, se ocarinjajo po tar it. 125, točki 1.
140—
.Navadni bonboni, eukrčki
Fini bonboni (tako žvani'svileni); bonboni, napolnjeni z.marmelado, čokolado
in podobnim; fondanti brez Čokolade, marcipan, gelées, pralinés:
140—
svileni bonboni in karamele, nenapolnjeni . . . . . .
. t ... . . . . .
180—
ostali zgoraj omenjeni . . . . '. • • • / • •' ".•'•" " '•."•' " "
Blago, popolnoma ali deloma iz kakaove snòvi, čokolade ali njiju nadomestkov,
180—
kolikor ni omenjeno drugje
• ••
29—
Rastlinsko' maslo iz kokosovega oreha . . . . . . . .
i . . . . . . .
.
50—
Gorčica, pripravljena z moštom in drugimi dodatki . • . . . . . . ._•••;•
' Pripomba. Gorčica v zavojih do vštetih 2 kg skupne teže plačuje dodatek
k carini 50%.
120-—
Ekstrakt za začinjanje juhe, tekoči
60—
Ovomaltin . . . . . . . . ' • . • . • . ^ • - • • • » - • • • • • * •' •.' • •
120—
Kristolaks. ^ * » . » • • »
•• • • • • • • • • • • • • • •
120—
Kocke in konserve za juhe . . . . . . • •
• ••
Gramoz in pesek:
0-10
iz 2. zmlet,-v-razsutem stanju ali v vrečah
••
1-80
Kreda v naravni barvi, zmleta in plavljena, tudi izprana . . . . . . . . .
Mavec (sadra, gips):
1-80
2. Žgan
» . . . .'
1-80
• 3. Zmlet,- tudi- barvan . ' . . • . . . " •
.
t . . . . . . .
120—
Sveče in-svečice iz voska
• • •
• •• ? •• • • • • •
Ostalo milo vsake vrste in'oblike, tudi z dodatkom kosmetičnih ali medicinskih
100—
sredstev (tako zvano medicinsko milo) . . . .
. . . . . ; . . . .
'Navadno Črno voščilo za obutev; masti (tolšče), kreme in podobni, preparati,
' ' izdelani z voskom, tolščo ali oljem, za čiščenje, poliranje ali vzdrževanje
' ' parkefov, peči| štedilnikov, usnja in obutve: •
1. Navadno črno voščilo za obutev:,
.
.
.
.
24—
a) y zavojih гд nadrobno prodajo . .. .- . . , - . . . . .
.- * ?
20—
h) v drugih zavojih .- . . . • • »• •- • « ,» • •" • • • i' • • »
2. Ostalo zgoraj omenjeno:
125—
- • a) v zavojih za nadrobno prodajo
. . . . . . .
. » . . *%
75—
' ' b) v drugih zavojih . . . . . . . . . . *, • • • • • • • • • •
,
.5—
Feroc'iankalijj ferociannatrij, fericiankalij, fericiannatrij, kalijev hipermanganat
prosto
Kromovi galuni, kristalizirani . • . > i «
. ' . . • • *
.Vodikov superoksid .. . - . - . • « • » - • » • * • > • - • * • § - . • • - . . . > > « » 4 —
5—
Svinčev glaj, rumeni in-rdeči, v kosih in luskinah, tudi zmlet . . . . . .
prosto
Kalcijev, klorid
• . « •".
. . . » . » .

Iz 116
Iz 122
Iz 125/1Iz 126,
iz pripombe'
Iz 132
Iz 133

134/3
Iz 137
138/2

Iz
Iz
Iz
Iz
Iz

139/2
140
144
145
148

152/2 a
Iz 153

Iz 184/2
187
Iz 192

Iz 206
Iz 207/1
Iz 208
Iz 209

4в

в. kos.

Tar.
številka

Iz 212/6

Iz
Iz
Iz
Iz

214/4
222
225/2
234/1
236
Pripomba
Iz 240
Iz 241
243

244/2 a
Iz pripombe
Iz 248
Iz 250
252

Iz 273

274

275

Imenovan

je

Carina
dinarjev
v zlatu
od 100 kg

Natrijev in kalijev silikat (vodotopno, vodeno steklo):
v trdnem stanju . , . .
. . *
tekoči . .'• . . . . . . • » . »
• . . . .
Ogljikova kislina, tekoča . .' . ., t , , , , . . . » , . . .
Pasta iz bakrovega klorida . . . . , , , . . . . .
. . . . . .
.
t
Krvni albumin .
, .
Izgotovljena zdravila in vsi kemijski in lekarniški proizvodi, dozirani . . . .
Rudninske in prstene barve, „olepšane z organskimi pigmenti, se ocarinjajo po
dogovorjeni tar. št. 243.
1. Svinčevo belilo, rdečilo in rumenilo
2. Broncóne bàrve
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kromove barve . . . . . . . . .
•. ;
Pigmentne in lakove barve, kolikor niso imenovane drugje, kakor tudi zmes;
spojin pigmentov z neorganskimi bazami in solmi (pigmentni laki in ostalo)
Opazka 1. Barve z oljem, glicerinom, oljnatim pokostom (firnežem), lepom,
rudninskim oljem in drugimi sredstvi plačujejo carine:
. tiskarsko črnilo. . . .'. . . .
. . . . . . . .
ostale barve
.
Opazka 2. Barve z alkoholovim, acetonovim ali lakovim pokostom (firne
žem) plačujejo carine 120 Din za 100 kg.
Opazka 3. Barve v zavojih do vštetega 1 kg skupne teže plačujejo še 15 Din
za 100 kg. .
Tekoča navadna tinta za pisanje .
Tekoča tinta v posodah do vštetega 1 kg skupne teže plačuje dodatek k carini 50%.
Oljnati pokosti (firneži), tudi pomešani s sredstvi za hitro sušenje (sikativi) . .
Lakovi pokosti (firneži)
Oljnati lepi, smolni, kavčukovi in gutaperčni lepi, lep iz kleja in ostali lepi,
kolikor niso imenovani drugje:
. 1. Oljnati in smolni , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,
2. Ostali . . . .
^ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
Bombaževa vata:
1. Gradašana (kaMirana) a ü prevlečena z lepivom, potem trakovi iz vate,
tudi z lepivöm prevlečeni . . .
. . . . . .
. . . . . . , , .
Pripomba. Primes volne donajyec 5% skupne teže ne vpliva na ocarinjanje.
Bombaževa preja, enonitna:
1. Št. 12 in manj po angleški numeraciji:.
à) sirova
b) beljena
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
^ . . .
t
.
c) barvana in tiskana . . ' . , . ' . ' • . . ' , . ' . ' . . . ' . . . ' . ' « . .
2. Nad št. 12 do št. 29:
a) sirova . . . . . .
. . . . , ? . .
. . . . . . . . . . .
b) beljena
. . . . . . .
•
c) barvana in tiskana . . . • . . . . . . . , , . , .
, . »
3. Nad št. 29 do št. 50: .
. , ..
, a) sirova, . . . . . » ... ш _ t.... .. .. g,. ». • . . • i • • p џ џ • .
D) Deljena ,
.. «. . « • , . . » . » . . . . . . . . к « • » i
c) barvana in tiskana . . .
i .• . . . . . *
, . , ( . .
c
4. Nad št. 50:
a) sirova
. . . . . « . . . . , , , ,
• i »
v ;
b) beljena
. .•' .' .' «' ,' * ' ' • ' . . . . •
» « »
. , c) barvana in tiskana . . . » . « • » .
« i
i
Bombaževa preja, dvonitnä aH večnitna:
. 1. Š.t. 12 in manj po angleški numeraciji:
a) sirova . v .. . . ., «„. .. ,'. .. ,. ... ,, ,
b) beljena
. . . .
i . . . . . . .
,
" c) barVana in'tiskana . «' •" s . " t à" . .

4-—
2—
15—
12—
10—
300—

30—
45—
25—
25—

80120-

60—
50—
80—

1235-

25-

2030352535403040453545-50-

25'8540-

m

e.fcoe.

Tar.
številka

I me n o v an j e

v zlatu
od 100 kg

276

2. Nad št. 12 do 29:
• • a) sirova .'• . • . - « • » • e" ï" • ' » ' • ' i' i' i \ *,. * .* • ", • " " * *
b) beljena
• • . . . « •
s » « » • • s « • * • • « * • • •*
c) barvana in tiskana . • • i • • *•
• • » « • • • i « » •*
3. Nad š t 29 do št. 50:
• a) sirova •• .- .- •• .~ « »• » »' « »! » « » » > • • » » » » « •
b) beljena • .- • • •• •• •' •' *' • ' » • ' • ' » ' i' • « i t • • • • • *
• c) barvana in ' tiskana '. • • i • » * • • • » i « • « * « • »
• 4. NadškoO:
• • a) sirova- .• •• ••'§• • « i' »" •' •' e • • ' « ' « ' »' •' « • « » » • •
b) beljena
. • • • * • ' » • ' • • ' • • • • • '« « • • » • » »
c) barvana in. tiskana . . . . * • « •
.••••••'»
• •
Bombaževa preja za. nadrobno prodajo (sukanec za šivanje, pletenje, vezenje);
tudi, trdno vpredena (hardwater, mulldouble) na lesenih vretencih, papirju,
v klobčičih,,predentin .itd., enonitna. in večnitna: •••••
1. sirova . .. • • » • • • • • » • • • • •* ' • • # • • - • » •
2. b e l j e n a

279

1. G l a d k i

Iz 280

282

283
Iz 284
Iz 304
314

Iz 316

Iz 317

Iz 319
331

Iz 335

• • • • '

• '

'

'

• '

'

'

"^'

'" '• '

'

3. barvana in.tiskana
• • • • * •.-••.• * */ ' *'•' * '
Opazka. Mercerizirana .preja plačuje 50 % dodatka k carini, ki se plačuje po
številki in izdelavi.
'
•.'
'.'
Tulj, bobinet in njima podobne tkanine: • ••>••• v
• ;
'

•••••'•

•• • '

30— .
40—
45—
35-—
45—
50—
40—
50—
55—

70—
90—
110—

400—

2. Bobinet s čipkastimi š.arami za zavese in podobne domače potrebščine:
300—
v kosih, ki se. prodajajo, na meter . . . . . . • ••• •
• ••
500—
v določeni dolžini . . . . . . . . • . . . . . i . • . . . . . .
» . . .•
Pripomba. Te tkanine, ozankane ali obrobljene z nitmi ali trakovi, plačujejo
25% dodatka k carini, ki se plačuje na dotično tkanino.
. . . .
Pletenine in prepleteno (na stanu delano) in mrežasto bombaževo blago:
iz 4. neimenovano:
..
' '
•
400—
" ' ikb) rute'za na glavo in .za. na ramena . . . . . . . . • . . . . . . • . • « »
Vezenine na bombaževi tkanini,: tudi .z aplikacijami:
. . .
1200—
1. Izdelane s svileno prejo . . . . . • • • • • • • • • ' * * *
1000—
2. Izdelane z drugo prejo' . .' . . . . . • • • • "
• ••
220—
Bombaževi tkani trakovi . . ; . . . .
• . • • • • > •; • v • ••. v . i
280—
Spleteni trakovi za obutev . . . . • • • % • " • ' • ' • • • •' • ' • • •
85—
Podproge in cevi . . •
; *' * *" * * ._•" " ," ' "."
Volnena preja; pripravljena za nadrobno .prodajo (na vretencih, v klobčičih,
predencih itd.),: „ . . , ' . . . . . . • • '
1. Sirova •..... ....•; . • . . , • ' < , • • » *• • • • •.• • * • • ••••
,»• '• •••••• 100-150-2,, Beljena, barvana, tiskana . . . . . . . . . . • • • • ..*•..••. •. • » •
120Pokrivače iz odpadkov, težje od 700 g na 1 m* . . . > . . . . . . . . .
i
Čebad (grobe odeje, koci>, naravno siva, težja od 700g na 1 m J , tudi s pobarva
nimi bordurnimi progami . .• • • •- • •;• • • • • "<•"•'• •••• > • i • 200-Volnene tkanine, razen posebej- imenovanih, ki so težke ha 1 m 2 :
iz 3. nad 300 do 5,00 g:
'
280,j
„'• ... l o d e n . '• .'• . .
•• ••• • •= *•'••'• *'.'•• •• • • ' , ' '
•"•*'
• ••'' •
•' •
•
' . ' • ' •
»
»
»
Pletenine in prepleteno (nä stanu delano) in mrežasto volneno blago;
550• iz 4; Rute in šali . • . . • • • ; ; - . ' • " • : » • • « • •.,• • , • ' • * ' *
Goste svilene, in polsvilene,.tkanine..;
;;
. .
•
'• 1;; Svilene ."';.'''.*'' «.' •' •'.' »'•*' ','•• • •'. • V,.":'* . •• ••• • • ,.•• •.'.*.; • • " 18008002Ï Pölävtlene ' ." . i" . : : t' i'.«' ». ,«/;« • ,« ;• • ... •, •. • ••• • • ' •
Pletenine in prepleteno (na stanu delano) in mrežasto blago, svilene »U deloma
svilene:
. . . . ; : :
iz3^ Rute za na glavo in šali:
, ,.,
- ' " -- a), svilenî: • ' ; " '_].",[
* .;. "„ "/" ''
..' ,.'.'.".,'
1800v iz'umëtnè svile " . " . . ' ' •' »' '«'•'*" • «"•''• • • » • » »..i » • » »
2400-• <•• iz drrfge^svile, razen Iz um'ethe".' i , . , , .' •; . , » • . .

60

6. kos.
Tar.

I m e n o v a n j e

itevüka
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Iz 346
Iz 348/1 b
Iz 331
354

Iz 356

b) deloma svileni:
deloma iz umetne svne
•
«
.
.
»
«
• • a «
deloma iz druge svile, razen iz umetne . . . .
Tkani trakovi:
1. Svileni:
iz umetne svile
. .
•
•
t
•
.
•
iz naravne svile
• » i
• • •
, 2. Polevilenj:
a) ripsasto tkani, do 6 cm. široki, za opremo klobukov . 4
b) ostali
Premazane ali napojene tkanine, drugje neimenovane:
1. V kosih, ki se prodajajo na meter
Pokrivala iz tkanine, navedene v tar. št. 346, tudi sestavljena s šivanjem,
opremljena z obročki, jermeni, konopci, kopčami in podobnim
Vsi izdelki iz klobučevine za tehnično rabo
Konjska žima iz grive in repa, tudi pomešana z drugo tvarino:
1. Sirova . . - . . . • . • . . . - . - . - ; . • . 2. Beljena, barvana,- skodrana ali v kite spletena, tudi pomešana z drugo
živalsko dlako ali rastlinskimi vlakni
Moško, žensko in otroško perilo; ženska konfekcija (razen zgornjih plaščev za
žene in deklice); kravate; životci (modrci) in ženski oprsniki; športne in
potniške kape:
.
.
.
.
.
.
1. iz svilenih in polsvilenih tkanin
2. iz volnenih tkanin
. . - . . . «
3. iz bombaževih tkanin
4. iz drugih rastlinskih predilnih snovi
Spodnje perilo, gornja obleka, kape, rute za na glavo in šali. kolikor se smatrajo
za konfekcijo iz pletenih in prepletenih (na stanu delanih) snovi:
svileni- in- polsvileni
volneni
. . . .

Konfekcija ' iz tar. št. 892 in 394'
Iz 356/4

Iz 360
364
1г36в

Vrečice za drobni denar iz bombažno lanene tkanine z zunaj montiranim krogla
stim železnim zapiračem
Iz pripombe.-Žensko-perilo-in-lahka ženska konfekcija plačujeta dodatke k
- • carini, in sicer:
1. 20%, če je vezena okoli vratu, spodaj pri rokavih ali na drugih krajéb
perila in obleke ali če je prišita na teh mestih čipka ali vezenina;
. vendar, pa ne smeta biti. čipka in vezenina širši od 10 cm.
2. 40%, če je vezenina ali čipka širša od 10 cm ali če je vezena tudi na
drugih delih ali če sta našiti čipka in vezenina na druge dele ali sta
vdelani v konfekcijo samo, toda y nobenem primeru ne presezata 30%
površine lica. Tako je postopati, če sta uporabljeni na konfekciji čipka
in vezenina; vendar pa odloča, ko se ugotavlja odstotek površine, sešte" vek njiju površin.
č e preseza čipka ali vezenina ali njiju seštevek 30% površine lica, se
' • ocarinja kakor konfekcija iz* vezenine ali'čipke, kakor'je pač katere več;
v tem primeru* je pobiranje" teh dodatkov izključeno.
Moški klobuki iz klobučevine:
"
'
1. Opremljeni
. w . . .
. » . . . » . . . . . , .
. . .
.
5
Vsi ženski klobuki brez razlike, okrašeni
. . , , . . .
Umetne cvetice in venci, narejeni docela ali deloma iz tekstilnih tvarin, tudi v
' zvezi z drugo tvarino:

Carina
dinarjev
v zlatu
od 100 kg
900—
1200—

1800—
2200—
400—
900—
120—
160—
150—
prosto
40—

Po carini, ki se
plačuje na pre
dilni izdelek, iz
katerega je, in
še 160%
Fo carini, ki se
plačuje na pre
dilni izdelek
{metrsko blago),
iz katerega je,
in še 130%
Po osnovi, iz
katere je. in
še 100%
od 100 ke
500—

kos
2-20

6—

e. kos.

od 100 kg
2. Cvetice, tudi povezane v šopke, in venci:
a) docela ali deloma iz svilene ali polsvilene tvarine « . .•/ . • • •
b) docela ali deloma iz druge-tekstilne tvarine v . . . * . . .
.
367

Iz 368
Iz občih
opazk
k V. delu:

376/1
Iz 378

379

Dežniki in solnčniki:
Iz 1. Z dTžali ali deli iz želvovine, biserne matice, slonove kosti, jantarja,
gagata ali njih- imitacij ali iz pozlačenih in posrebrenih navadnih kovin:
Iz a) prevlečeni s svileno aH deloma svileno tkanino
Iz 2. Z držali ali deli, okrasno rezljanimi, ali iz tvarine za rezljanje, razen
omenjene: .
. .
_t
Iz a) prevlečeni s svileno ali deloma svileno tkanino
Iz 4. Ostali:
b) prevlečeni s svileno ali deloma svileno tkanino . . . 4
Obutev iz tkanine in klobučevine, s podplati iz druge tvarine:
Iz 1: Popolnoma ali deloma iz svile:
iz bl-okatnih" ali âtlasnih tkanih . ' . ' . ' .
I z l . Luženi, na pol beljeni in beljeni izdelki plačujejo dodatek k carini 30%.
Barvani ali izdelani v dveh barvah plačujejo dodatek k carini 40%. Če
so izdelani v več barvah, prešani ali tiskani, plačujejo dodatek k carini
30%. Izdelki v kosih, mercerizirani ali narejeni iz mercerizirane preje,
plačujejo dodatek k carini 60%.- •
Iz pripombe. Ti dodatki se pobirajo na osnovno stopnjo carine za sirove
izdelke, za katere veljajo pogodbene carine.
Blago iz tar. št. 282 ne plačuje gorenjih dodatkov.
2. Dešinirane tkanine plačujejo dodatek k carini 16%. Broširane tkanine
plačujejo-dodatek k carini 25%. Ce ima blago obe obdelavi, plačuje samo
večji dodatek.
3. Tkanine, vezene v tenčice (gaze)V plačujejo dodatek k carini 50%.
Dodatke iz točk 2. in 3. plačujejo oni izdelki, za katere veljajo pogodbene
carine. Pobirajo se na osnovno stopnjo carine za sirove izdelke.
Iz 5. Ob pogodbenem ocarinjanju pletenih bombaževih rut za na glavo in za
na ramena kakor-tüdi .tkanih ali pletenih nit za na glavo in šalov, plete• nihkap, spodnjega perila in zgornje obleke, vse to iz volne, ne vplivajo
na ocarinjanje vtkani ali vpleteni pridatki umetne svile, ki ne presezajo
3% skupne teže.
Iz 6. Spredaj imenovano blago s pridatkom umetne svile nad 3% do vštetih
10% skupne teže plačuje' dodatek k carini 25%. Ostali izdelki iz preje,
ki imajo v sebi svilo, se ocarinjajo ob pogodbenem ocarinjanju:
- a) če imajo svile do vštetih 10% skupne teže predilne tvarine, iz katere
so, s 50%nim dodatkom k carini;
b) če imajo svile nad 10% 'do vštetih 50% skupne teže predilne tvarine,
. •:'
iz katere so, se ocarinjajo kakor polsvileni;
c) če imajo svile nad 50% skupne teže predilne tvarine, iz katere so, se
ocarinjajo kakor svilene, ako ni označeno v tarifi drugače.
'.
Iz 9. Rute za na glavo in šali iz tàr. post. 321 z naravnimi resami, ki izvirajo
. iz niti-osnove-in-votka, ne plačujejo dodatka, določenega y točki 9.; oui
izdelki, katerih naravne rese so zvezane v največ dva vozla, plačujejo
ч
dodatek na-obrobek 25% od oarine.
'.
Usnjeni gonilni jermeni ; . . • •
• * ' .• • • • • • • • •.••'• » •
Sedlarski in -jermenarski "izdelki iz usnja, tudi iz napojenih ali prevlečenih
tkanim • 2. V zvezi z drugimi navadnimi kovinami ali z železom, prevlečenim z
- drugimi navadnimi kovinami in njih zlitinami
, . . .
3. V zvezi -s srebromj z deli-, s srebrom prevlečenimi, posrebrenimi ali
pozlačenimi . . . ." . . • • • • • • • • • • • • • • -, • •
Torbarski izdelki iz usnja ali tkanin, razen iz svilenih, ' tudi iz napojenih ali
. . prevlečenih, tkanina
- •
.
.
1, Težki nad 1 kg: x
. • :л:-^.<
a) brez zveze ali v zvezi ž navadno -ali fino tvarlno . . . • « * . .
b) v zvezi z najfinejšo tvarino , '• • • • . . . . ' ,- , , . . . , .

6000-—
3000—

kos
7—

6—

4-50
od 100 kg
1200-—

160—

250—
450—

300-^
450—

:

B2

G. BJOS.

Tar.
Številka

I m e n o v a n j e

Carina
dinarjev
v zlatu
od 100 kg

389
390
Iz 392

Iz 393

Iz 394

Iz 395
Iz 411

Iz 415/2

Iz
Iz
Iz
Iz

418/1 a ßj
419
423/1
431

Iz 432

Iz 433/2

2. Težki do vštetega 1 kg:
a) \brez zveze ali v zvezi z navadno ali fino tvarino . . . . . . . . » .
b) v zvezi z najfinejšo tvarino . !
. . . . . . . .
Cevi, jermeni, obroči za kolesa na vozovih ali avtomobilih, tudi v zvezi z
navadnimi kovinami ali njih zlitinami . . . . • . , . . . . „ . .. .. .
Obuvala iz kavčuka, tudi s tekstilno in drugo tvarino
. , » . . . , . . . .
Listi in tkanine:
I z l . Listi samo iz mehkega kavčuka
. . •
Iz 2. Tkanine s kavčukom napojene, prevlečene ali z vložkom iz kavčuka:
b) druge razen svilenih ali deloma svilenih . , . . , . . . .• . .
Izdelki iz kavčuka, drugje neimenovani:
I z l . Brez zveze ali v zvezi z navadno ali fino tvarino:
c) ostali:
pnevmatike (cevi in omotači za pnevmatike)
ostali izdelki
2. V zvezi z najfinejšo tvarino . • ...:•.• • • • •••• -••• • • ' • • •• • •
Elastične tkanine; pleteno .blago, pozamentàrija in pozamentarijski izdelki, Če
je uporabljena preja: •"•--••
•'
Iz 2. Iz druge predilne tvarine, razen iz svilene ali deloma svilene:
b) ostali, razen čevljarskih .
. , . , . . .
Tesnilne plošče (tako zvane plošče It)
Izdelki samo ali deloma iz slonove kosti, iz želvovine, iz biserne matice in njih
imitacij, tudi v zvezi z drugo tvarino:,
1. Brez zveze, ali v zvezi z navadno ali fino tvarino: .
Gumbi za prišivanje iz biserne matice, brez zveze . :. ; . . . , . . .
Ostali izdelki
Izdelki iz živalskih snovi za rezbarstvo, drugje neimenovani:
a) brez zveze ali v zvezi z navadno tvarino . . . . . . ;. ... . . .
b) v zvezi s fino tvarino ••...•. . . . • ' • . • • • •'. •• • • • • •
c) v zvezi z najfinejšo tvarino . . . . . .
. . , . . . . . . .
.
ustniki za smotke in cigarete iz umetne smole (preparati iz fenola) . ..• . . .
Gumbi iz kamenega oreha . . . . ,, ..', . . . . .
... , ... . ... . .
Lesna moka, sirova . . ..,-•'. . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. .
Letve za pohištvo, profilirane ali heprofilirane, obložene ali neobložene z
•
. ••. maso, tudi v zvezi.z navadno ali fino tvarino: ;
'
.'
2. Lužene, barvane, lakirane, politirane, prevlečene s pokostom; (firnežem)
3. Z inkrustacijami, s šarami, izdelanimi s prešanjem, vžiganjem, jedka
njem ali rezljanjem, ;.
.-•.• . i-. • . • •••
' • • • • • •• •
4. Z vloženim delom, poslikane, pobarvane z brončenimi barvami . .
Pohištvo.in mizarski izdelki za notranjo opremo stanovanj:
Iz 2. b) .a) Pohištvo, prevlečeno z usnjem . . .. » . . • -» . . .' .
Iz3. Ostalo:
i'".;.'.-.
' '
i d) z vloženim delom, pobarvano z brončenimi barvami, popleskano
Ročice za orodje, okviri za oblice,,okviri.za žage:
:

450—
600-—
180-—
200—
150—
150—

180—
200—
400—

150-100--

500700-360-360-550-350-170-3-

11013013020020070-

Iz 434

Iz 436

b) uglajeni:
. ;
• . ••
okviri za oblice . . . . . . . . ^ •
'.••« .; . .: .. » .»,:..'• .. •
pokoščeni ali polirani:
,
. ,
' ', okviri za oblice, . . .
• . . . . . . . . » . . , . • ... . •
Risalne in slikalne potrebščine . . .' . . . . . . . . . ' . . . •*•;•:*. •
Cevi; za" pipe, glave za pipe, ustniki za smotke in cigarete:.;
. / "
brez zveze ali v zvezi z navadno,t,varino . ; . , . . , . , ; . > . .: .
v zvezi s fino tvarino . . . . . . . . . < . . , . , « • .
« <:
Izdelki iz lesa, drugje neimenovani:'
' . . . ; .
I z l . a) Sirovi, brez zveze ali v zvezi z navadno tvarino: ;
hišne in kuhinjske posode . . . . . . . . •,-•«, ;n » » » « » »
Iz 2. Luženi, barvani, lakirani, politirani, pokoSčeni '(prevlečeni s, firnežem) :
a) brez zveze r ali v zvezi z; navadno tvarino:
?• ••.
lestve na kolesih z,^mehaničnim dvigalom , , • . » »••*. » ( •

70802301502004060-

e. koa.

S3

Tar.
številka

Carina
dinarjev
v žitftu

Imenovanje

od 100 kg
Iz 439

444
Iz 445

Pluta:
Iz2. Kameni in.opeke iz plute in plutnih odpadkov, zvezani po drugih
tvarinah . . .
. . .
. . . . , . , . , , . „. . . . , . .
Ovojni papir, težak nad 30 g na 1 m2 . . . . . . . , , , . . . . . . . . .
Papir za tiskanje in pisanje:
I z l . Za tiskanje:
D)

453
Iz 455

462

463

463

Iz 464

.

ц

.

.

.

.

.

a

>

*

.

»

.

*

i

>

•

» • y

»

... . •

«

•

3. Za pisanje
,.'..'••.
Glàdilni "(brusilni) papir, posut š peskom, steklom, smirkpm in podobno snovjo
Rastrirani obrazci, tudi z natisnjenim besedilom, natisnjeni predmeti v obliki
lepakov, objav, priporočil, navodil itd.:
I z l . V eni barvi, razen brónsiranih, zlatih in srebrnih:
a) brez slik
. .
• Iz b) s slikami:
modni listi . . . .
s »
• ..
Iz 2. Večbarvni, bronsirani, pozlačeni, posrebreni:
a. j

459
Iz 460

OStall

lois-—

U r e z ЗДЈ.К: • •

»

# ' •'

4

•

*

•' •

*

•

•

•

•

•

«

• ; •

•

•

•

»

Iz b) s slikami:
modni, listi . . . . . . . . w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Pripomba k. tar. št. 455, 472 in 473. Objave, lepaki in brošure, s katerimi se
priporoča obisk avstrijskih turističnih krajev in kopališč ali se vobče propagira
tujski promet v Avstriji, se ocarinjajo neglede na velikost oglasnega dela, po
tar. št. 455 prosto carine.
Karte za igranje, zabavo, iu podobno, tudi pole s slikami za take karte
Fotografski papirji:
2. Občutljivi, za svetlobo . . . . . . . ^ . . . . . . . . . . . . . . .
.
Papir za pisma, kuverte iz papirja, dopisnice in karte za pisma, vse to s slikami,
óbrobki, monogrami, amblemi, okrasnimi črtami, izdelanimi s tiskanjem,
prešanjem ali drugače, ali z barvnimi obrobki, s prešanimi naravnimi ali
umetnimi cveticami, tudi v zvezi z navadno ali fino tvarino:
Papir za pisma, kuverte iz papirja in karte za pisma v poslovne namene
" Ostali zgoraj imenovani izdelki
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Ostali papir Za'pisma, kuverte iz papirja, dopisnice in karte za pisma, tudi
zavite v papir, v kuverte iz papirja ali v škatlice, iz kartona ali iz lesa:
li Brez zveze z drugo-tvarino . . . . .
. . . . . .
. . . . . . .
2. V zvezi z-navadno ali fino tvarino . . . . . .
.
-,
Iz pripombe. Predmeti iz tar. št. 462 in 463 se ne smatrajo, da so v zvezi z
drugo tvarino, če so< povezani s trakovi, pozamentarijo ali prejo, tudi iz
• svile, ali -če- so opremljene škatle' Џ- lepenke, ki služijo za njih spravljanje,
s takimi trakovi; ki drže dvignjeni pokrov škatle.
Vrečice "in'njim"podobni izdelki:
.
'
Izl-. Brez zveze:iz ostalega papirja, razen iz ovojnega papirja . i . . "* .' . . . »
, 2. V zvezi z drugo tvarino, kakor: s platnom, želatino, staniolom, kovinskim
papirjem in podobnimi snovmi . . . . " . . . . . . . . . .
. .
• •' Iz opazke. Ce so natisnjeni na vrečicah in podobnih izdelkih napisi (firme),
•navodila, priporočila itd. brez slik, plačujejo dodatek k carini 40%; vrečice in
•podobni-izdelki*s slikami plačujejo carino:
enobarvni . . .. .• . . . . . . . > i t • > . > • . > . . . .
večbarvni, bronsirani, posrebreni ali pozlačeni . . . -. . . . . .
. .
Poslovne knjige, zvezki, beležnice in bloki, tudi v zvezi z navadno ali fino
tvarino:
••.•••-•
'
.
1. Z listi iz rastriraiiega papirja:
žepne beležnice . . .
. • « « • . > . « . • . « . <~i » < » > > < •
i'
* ostalo . . . . . . . « *r •• • i • . « . •• » . . . • •
.. . . . •
2. Ž listi iz rastriranega; papirja, tudi pomešani.z listi iz drugega papirja:
žepne beležnice . .- '• .- •• • ' •' '•• • • • . . . . . .
. . . .
ostaxo •• * • t *. • • • • • •. n. • • • џ 9. t • »» ••
'• • • • •

17—
28—
10—

80—
70—
130—
70—

250-200--

200250-

80150-

70— *
80—.

120—
150—

75—
80—
75—
1>20—

64

в. kos.
Tar.
številka

Iz 467

Iz 469

Iz 470

Carina
dinarjev
v zlatu

Imenovanje
Podloge in mape za pisanje:
1. Oblepljene e papirjem kakršnekoli vrste
, , . , ,
2. Oblepljene s slikami na papirju ali izdelane iz-kartona s slikami'ali
oblepljene s fino tvarino
Galanterijski in luksuzni izdelki iz papirja, kartona, lesne mase ali papirne
mase, tudi v zvezi z navadno ali fino tvarino:
albumi za fotografije, za razglednice "in albumi za poezij« (spominske knjiee)
Čipke iz papirja, izobličene . / . . . . ; . • . . • . • . - . • . . . . ; . . .
. . .
Neimenovani izdelki in predmeti iz papirja, kartona, lesne mase'in'papirne*
mase:
I z l . Brez zveze ali v zvezi z navadno ali fino tvarino:
b) izolacijske (Bergmannove) cevi, tudi docela ali deloma prevlečene
z navadnimi kovinami

Iz 472
Iz 478
481
Iz 483

Iz 489/1 a
Iz 491

Iz 493

Iž 503

,1z 504

Iz
Iz
Iz
Iz

505/3
519
524/1
536

Iz 537

Iz c) torbarski izdelki, iz vulkanskega vlakna in podobnih snovi . . .
fz2. V zvezi z najfinejšo tvarino:
Albumi za fotografije,, za razglednice-in albumi-za poezijo (spominske
knjige), podloge in mape za pisanje
Fotografije
• • • • . . . . . . . - . .
Kamenje za tlakovanje
'.'.'.'.'.'.'.'..'''
Mlinski kameni, tudi z obroči
'.'.'•'.'.'.'•''''
Umetni kameni za glajenje in ostrenje, tudi z lesom, železom ali drugimi navad
nimi kovinami:
•
1. Iz smirka, korunda, karborunda . . .
. . .
Heraklitne plošče, plošče >Kabe« in votle opeke »Kabe« kakor tudi Êradbene
plošče m votle plošče podobne sestave . Masa za izoliranje toplote iz zmesi azbesta, dlak, infuzorijske prsti lesne"
zagovine itd. in izdelki iz take mase:
2. Izdelki kakor: ploščice, paličice, kocke, kameni, opeke, cevi, deli cevi itd.
Izdelki iz umetnega jantarja ali iz imitacij jantarja, gagata in morske pene:
1. Brez zveze aH v zvezi z navadno ali fino tvarino
2. V zvezi z najfinejšo tvarino .'...'-.... . . .
.'
,.
3. V zvezi z dragimi kovinami:
a) z zlatom
. . . . . . . . . ' . , . . . ' . .
b) s srebrom
.
Galanterijski izdelki in luksuzni predmeti:
2. Iz majolike ali kamenine (fajansovine) :
a) beli ali enobarvni .. ., » . . . .
. . .
b) večbarvni, šarani, okrašeni s'slikami, pozlačeni, posrebreni, 'br'onsirani, prevlečeni z listrom . . . . .
. . . . .
Glinaste pipe, tudi s ponikljanimi okovi
[
Jzdelki, .drugje neimenovani:
Iz2. Iz ostale keramične.tvarine:
.
.
Iza) Staussove opekaste. tkanine (žične tkanine, prevlečene z žgano "lino)
glinaste pipe s posrebrenimi okovi . . . . . . . . . . . . . . . . f , °
Slike na steklu in stekleni mozaik . . . . . . . '. [ '.'.['' [:
Zrcalni reflektorji za stenske svetiljkè'. . . . . . '.'['.'.'. . . . . . [ [
4. Izobličeno (fasonirano) železo
^ Pripomba. Po točki 4. b) se ocarinjajo tudi jeklene odbijalne letve za
nične mlatilnice.
. ,
.
Pločevina:
2. Prevlečena:
a)le cinkom .. s ,. ,. .- .- ,- . . . . . . ^ r . . . . b) s cinom(bela ploSevina) ali svincem- .• .- . .- .- .. ,-• , ,•
Iz 3. Tiskana, lakirana . . . ,
... . . .
Iz4. a) pločevina, prirezana v obliki kroga, debela pod l'mm,"sirova,
pirana ali dresirana

od 100 kg
80—
120-—

200250-

100-250--

300-—
150-—
1-25
6-—

50—
2—

600-800-2000-1000--

90120100-

15—
100—
100—
D O 

meha

,
. . '
deka

IS—
15—
8—
14—

e. kos.

Tar.
številka

Iz 538

Iz 543

Iz 544

Iz 546

Iz 548
Iz 550
552/2

Iz 554

Iz 555

556

86

I m e n o v a n j e

Žica, valjana ali izvlečena:
1. Neobdelana:
a) debela nad 2 mm
b) debela 1 mm do vštetih 2 mm
c) debela pod' 1 mm do 05 mm
debela pod 0 5 mm
Iz 2. Pocinkana: - - - . a) debela nad 2 mm . .
- - b) debela l n m v d o vštetih 2'mm
. . . ' . '
c) debela pod 1 mm
' . .
Pripombe. 1. Izvlečena železna žica, ki se žari, da se omehča, in obdrži pri
tem svojo prvotno -barvo ali jo izgubi ob oksidaciji, se ne smatra za obdelano.
2. Žica, ki se ob izdelovanju povleče skozi raztopino bakrovega sulfata in
pri tem dobi slaboten bakren sij, se ne smatra za prevlečeno z bakrom po občih
opazkah za navadne kovine. Ta pojasnila veljajo tudi za izdelke iz žics.
Osi, razen železniških, in deli osi:
Iz 2. Obdelane:
a) navadne '
Izl. Bati, tudi v zvezi z lesom:
a) težki 1 kg in več * . . ' . . •
b) težki do 1 kg
:.
2. NakovalaPrimeži
Ogrebači (kopači), lopate, motike, krampi, rovaiče, gràblje in vile, tudi v zvezi
z lesom:
1: Neobdelani:
a) grablje ih vile
b) ostali . ..
.
.
2. Obdelani:
a) grablje in vile
b) ostali
Svedri za vrtanje kamenja • (polni ali votli)- . .
Pile z zarezami ali brez zarez, tudi v zvezi z lesom
Strojni noži in ostali jioži za obrtništvo, kmetijstvo in industrijo, tudi v zvezi
z lesom
2. Deli plugov:
*
a) težki 5 kg in več
•b) težki do 5 kg
Vijaki in njih matice vsake vrste, zakovice, železni deli za pritrjanje izolatorjev
s premerom ali širino odprtine:
1. Nad 14 mm .
2. Nad 7 mm do vštetih 14 mm
3. 7 mm ali manj
:
Vijakasti žeblji za tračnice vëeh' vrst in ledenjaki га podkve
.
Cveki in klinci, •izvlečeni, prešani ali kovani:
Iz 1. Neobdelani, brez zveze z drugo tvarino:
žeblji in cveki iz žice
. .
Kovani žeblji za tračnice, žebljiči za risalne deske
Iz 2. Obdelani:
Žični žeblji, pomodrehi
Zebljiči za risalne deske
Pripomba. Po pogojenih carinskih stopnjah se ocarinjajo tudi klinci iz žice,
debeli nad 5 mm.
Okovi za okna, vrata, zaboje, pohištvo in vozove, tudi v zvezi z drugimi navad. nimi kovinami ali z lesom:
I! Neobdelani
: . . . .
2. Obdelani

Carina
dinarjev
v zlatu
od 100 kg
12-50
13-50
14-50
15-50
18—
20—
22—

30—
28—
40—
25—'
19—

35—
30—
45—
37—
30—
50—
50—
2025-

30407030-

233023SO-

4555-

e. koe.

se
Tàr.
Številka

Carina
dinarjev
v zlatu

Imenovanje

od 100 kg
Iz 559

Izdelki iz žice, drugje neimenovani:
I z l . debeli 1 mm ali ved:
Iza) neobdelani:
• • •
vrvi iz žice . ' . . ' . . . . . . . . . .
i , t » t . Ï . .
Izb) obdelani:
a) vrvi iz žice . ' . ' * . ' / i . . . . . . . . .
ß) mreže iz žice za vrtne ograje, s šesterooglatimi petljami, v kosu
росшкапе . . . . « . ••• t . . ,. « . « . i .9 * • •
2. debeli pod 1 mm: .
a) neobdelani:
a) vrvi iz žice . . .
' "
ß) ostali izdelki
b) obdelani:
c) vrvi iz žice . .
ß) ostali izdelki

. . . . * ...

.
.

; . -. . . •

27'
37'
55-_

.

8560-

. . '-."• . . . . . . . . .
.. . . . ; . . . . . . .
.

5090-

Pripomba. Izdelki iz svetlo izvlečene žice se ocarinjajo kakor izdelki iz
neobdelane žice.
Vrvi iz žice, premazane s katranom, mazane ali natopljene z zmesmi tolšče
zaradi zaščite med transportom, se ne smatrajo za obdelane.
Iz 562

566

Iz 569

Iz 572

Posode in izdelki iz pločevine, drugje neimenovani:
Iz 2. Iz bele pločevine ali iz črne pločevine, prevlečene docela ali deloma i
svincem, cinkom ali činom,"tudi v zvezi s fino tvarino:
konve za transportiranje mleka, iz črne pločevine, pokositrene . . .
.
parilniki za živalsko krmo
.

4530-

Iz 3. Pobarvani, pokoščeni (prevlečeni s firnežem), lakirani, oksidirani, z
Vtisnjenimi šarami, tiskani, emailirani, tudi v zvezi s fino tvarino:
plombe iz jeklene pločevine, predmeti za razsvetljevanje in njih sestavni
deli, naprave za kuhanje à petrolejem, petrolejske peči in njih
, _ . sestavni .deli , . , . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . .

80-

Iz5. Prevlečeni docela ali deloma z nikljem, bakrom ali aluminijem ali njih
zlitinami, tudi v zvezi s fino tvarino:
.' predmeti za razsvetljevanje ki njih sestavni deli, petrolejske peči in
petrolejske priprave za kuhanje kakor tudi sestavni deli, prevlečeni
z bakrom ali medjo .. . .. . . . . . . . . .
..... . . . . .
.

130-

Pripomba. Poedini sestavni deli, kakor gumbi in podobno,
drugače obdelani, ne vplivajo na ocarinjanje.
Ključavnice, žabice in ključi:
1. Ključavnice, žabice (viseče ključavnice), tudi s ključi:
- a) brez zveze z drugimi navadnimi kovinami . . . ,:
b) v zvezi z navadnimi kovinami . . . . . . . . . . . .
2. KljUČi .' . . . \ ". . . . . , -, • . . . ;, .... . .

ponikljani ali

, .... . .. . '»
. . ...... »
. ...- . . . .

Pripomba. Ključi, ki se uvozijo Obenem s ključavnicami, se ocarinjajo do
največ treh na ključavnico kakor ključavnice. Ključi smejo biti tudi iz drugih
navadnih kovin kakor tudi iz zlitin z drugimi kovinami.
Blagajne in kasete, tudi v zvezi z navadno^tvarino:
'
Iz 3. Težke nad 100 kg:
b) obdelane . . . . . .
. . . .
. . . . . . t « . '. ; . • »
Pripomba. Ponikljani okovi (preklopkipriključavnicah,ročiceinokretnice)
ne'vplivajo na ocarinjanje.
Noži, žepni"nožici in britve:'
'
• I z l . Noži z držaji iz mehkega lesa brez vzmeti . . . " . . ',•' . » » , ,
Iz 2: Namizni noži z držaji iz -pakfona- aH alpake, tudi ornamentirani . . .
Iz3. Namizni noži s posrebreaimi držaji- . s .• v. .* .' •' t••••
' -' • ••
' •' ••• • »

529060-

52—

50250500-

!

e. boe.

Tar.
številka

Iz 584

Iz 585/2

Iz 586

603

Iz 604
Iz 623

626

629

Iz 630
Iz 631
632

635
Iz 637

Iz 638

-Ч-ц ••

»

Imenovanje
od 100 k«
Izdelki iz kovnega železa, drugje neimenovani, tudi v zvezi z lesom in litim
železom:
I z l . Neobdelani:
c) težki nad 5 do vštetih 25 kg ,
, в џ , . . ,~ .
Iz 2. Obdelani:
d) težki do vštetih 5 kg . . s .* . . . , , . ,
. . . « . • ,
Škatle za.smotke^ cigarete in tobak, ponikljane * . . . »
. . * • , . , ,
Armature iz železa:
Pripomba. Tesnila iz gume, uenja. ali vulkanskega vlakna ne vplivajo na
ocarinjanje.
Tiskarske črke, matrice, Črta, okviri, ornamenti, ploščice za klišeje in ostale
. tiskarske potrebščine, ludi v zvezi,z.navadno tvarino . . • .. , , , , ,
Izdelki iz svinca, drugje neimenovani:. •• .
Iz 2. Obdelani:
.
a) brez zveze ali v zvezi z navadno tvarino .
» • . »
Izdelki iz niklja, drugje neimenovani:
Iz 2. Obdelani: ' ' ' '
a) brez zveze ali v zvezi ž navadno tvarino . . . . . . . г л . .
Pripomba. Po tej številki se. ocarinjajo taki izdelki tudi, če so izdelani iz
zlitin s kromom ali so ž njimi prevlečeni. ' , ' . . . . . . - , , , . .
Pločevina iz žice in bakra:
1. Neobdelana:
a) debela 0-5 mm ali manj
. . . . . . . . . . . . . . . . .
* b) debela nad 0-5 mm
. . . , , .
2. Obdelana:
,
. ; :
a) debela 0-5 mm ali manj . . . . « » . . . ; . . . . . . >
b) debela nad 0-5 mm
* . . . . .
. . .... . .
Pripomba. Pločevina v tablah, pravokotno obrezana, kakor tudi mrzlo (trdo)
valjana pločevina se smatra'za neobdelano. '
Valjarji, cevi in deli cevi iz bakra:
' ••! ''v
1. Neobdelani
, . . i: . . . . . . . .
. . , . .
z. uoueiani • • • • « » • . . ? -u .t y . . . . v . . o . • ».:. . ~ в « .
Preja, če je ovita predilna tvarina: : .
2. Druga, razen svile . . . .f . . . . • . , . . . . . . s . , ,. '»
Izdelki iz preje brez druge predilne tvarine, če je ovita tvarina:
2. Druga, razen svile
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tkanine in dna za sita iz žice:
1. Če imajo v osnovi in votku manj od 20 žic na 1 cm2 . . . .
. . . >
2. Ostale . . . . . . . ; . ; . . . . . . . . . .
. . ,;„ , ,.
Pripomba. Kovinske tkanine za izdelovanje papirja plačujejo, če jih uvažajo
neposredno'papirnice, za 30%, manjšo carino.
,
Vinogradniške brizgalnice in škropilnice, tudi v zvezi z navadno ali fino tvarino
Liti izdelki.iz bakra, tudi v zvezi z lesom ali železom:
Iz3. Težki 5 kg ali manj:
iz b) obdelani;
armature • . . . . * » * . . . .
• . . . :.. «.«« «%
Pripomba. Ob carinjenju armatur ne урЦуајо na ocarinjenje tesnila iz
gume, usnja in vulkanskega vlakna.
Izdelki iz bakra, drugje neimenovani: .
Iz2. Obdelani:
a) brez zveze ali v zvezi z navadno tvarino:
Okovi, vijaki, pohištvo, naprave za razsvetljavo in njih sestavni deli,
. petrolejske peči in petrolejske naprave za kuhanje kakor tudi'
naprave za kuhanje z alkoholom in njih sestavni deli . . . . .; .'
Pripomba. Kakor baker-se'ocarinjajo tudi njegove zlitine z navadnimi
kovinami, razen zlitin z nikljem, ki so; podobne niklju. _
'

35—
70-—
160—

50—
50—

380—

32274237-

42—
56—
200—
300—
100-—
200—

100—

250—

250—

.58

6. boe.

. Iz "točke i. i
občih' ópàzk
za navadne,
kovine

Iz 642
643

Iz 644
Iz 645

Iz 650
Iz 651/2
Iz 653

656
Iz 658

Iz 660
Iz 661

Iz 662
663

664/1

Iz 665

od 100 kg
Izdelki, pomaščeni samo zaradi zaščite med transportom,, se ne smatrajo za
obdelane.
Pozlačena in p"osfeb'reha '(léonskâ) preja, če je ovita predilna tvarina:
, .2. .Druga, .razen syiie
Izdelki iz pozlačene in posrebrene preje brez druge predilne tvarine, če je
ovita predilna tvarina:
1. Svila
2. Druga
Iz pripombe. Naramenice (epolete), preveze (ešarpe), jermeni in podobni
predmeti za uniformo, tudi s tekstilno in drugo tvarino, se pcarinjajo, neglede
na to, ali so šivane ali ne, po tar. št. 643 z doplačilom dodatka 50%.
Namizno orodje za postavljanje jedi in pijač, servietni obroči, vilice, žlice, stojalca -za-nože,-iz-navadnih kovin ali njih zlitin, docela ali deloma posrebreni
Gumbi za ovratnike in za manšete, zapone in igle za ovratnike, igle in spojke
za kravate iz navadnih kovin ali njih zlitin, docela ali deloma pozlačeni
ali-posrebreni:
•1. Brez zveze ali v zvezi z navadno ali fino tvarino
Motorji, pri katerih se dobiva motorna sila z notranjim zgorevanjem
. . . .
Vodne turbine z zunanjim pogonskim kolesom v premeru nad 1-SQ m . . . .
Kmetijski stroji:
1. Mlatilnice:.
. . . .
*
a) težke na 1000 kg
. . . b) težke 100Q kg in manj
Iz 2. Sejalnice in trijerji
4. a) Stiskalnice za grozdje in sadje
Iz 5. Gonila za vitel in podobno, rezalniki in mlini za debelo moko . . . .
Aparati za valjenje in gojenje piščet (>umetne koklje«)
. . . . . . . .
Pletilni stroji in stroji za .prepletanje
Neimenovani strotf za industrijo in njih deli:
Iz 1. Stroji za čiščenje, struženje in luščenje žitnega zrnja . . . . : . . .
2..Ostale sesaljke ; . . ; . ; ; .
Tehtnice:
- 2. Mostne (vozovne):
a) z nosilnostjo do vštetih 5000 kg
b) z nosilnostjo nad 5000 kg
3. Decimalne, razen mostnih
4. Tehtnice s skledicami in skledice zanje
5. Brzotehtnice in skledice zanje, tudi z verigami
6. Neimenovane:
i nosilnostjo:
pod 50 kg
50 kg in več
Orodje s stisnjenim zrakom
. . . . . .
Dinamski stroji, alternatoci in elektromotorji:
1. težki nad 3000 kg
2. težki nad 500 do vštetih 3000 kg
3. težki 500 kg ali manj
Transformatorji:
,
a) težki do vštetih 1500 kg . .
b) težki nad 1500 kg
. . .
Električni aparati:
Iz3. Za merjenje in štetje električnega toka.. . . . . .
. . • . ,. . . .
Iz 6. Radió-aparati in njih sestavni deli

200-

1200800-

600--

7001530-

152020202030251530-

352845-9070-

1507530457010070-.
45200250-

6. kos.

Ђ9

Tar.
številka

666

Iz 667

Iz 669

670

Carina
dinftrjev
• zlatu

Imenovanje
Ključi in numeratorji za hišne električne zvonce; škatle in okrovi za žepne
električne svetiljke, tudi z lečo; .montirana ležišča za električne žarnice;
prekinjala, varovala in drugje neimenovani ' elektrotehnični predmeti:
oljnata sklepala in prekinjala za visoko napetost in ostala sklepala in
prekinjala električnega toka, napuščala, upori, v teži:
pod 20 kg
od 20 kg do vštetih 100 kg
'.'.'.
I
'.'.•'.'.'.[
\ '.
nad 100 kg do vštetih 500 kg .
nad 500 kg
. •
]
Ostali predmeti iz te tarifne številke . ,
Električne svetiljke:
Iz 2. Žarnice:
b) ostale, razen za električne žepne svetiljke
Izolirani vòdi zâ električni tok: .

•

679

Iz 680

Iz 684
Iz 68.6

Iz 700

1. Kabli za podzemeljsko ali podvodno prevajanje električnega toka . . .
Iz 2. Ostali:
'
.
:
b) opleteni z drugimi prejami, razen s svilenimi in deloma svilenimi .
d) oviti z drugo tvarino
Vagoni:
1. Tovorni . . . . . .
2. Potniški' . . . ' . ' . ' • . . .' . .' .' . . " . " . ' . .

Velocipedi.
. . . . . . .
Avtomobili in njih rezervni deli:
1. Tovorni
2. Ostali . - . - . •
. . . . . . ' . ' . . . . . . ' . ' ' . ' . ' . ' .
Vozovi in sani za tovore:
1. Neokovani, nepopleskani, nelakirani
•2. Okovani:
.
,
nepopleskani, nelakirani
" . " . . . . '
popleskani, lakirani
3. Z vzmetmi . ' . .• . . . . . . . . . .
, , . .. . . . . . ,
Vozovi In sani za vožnjo:
1. Neokovani, nepopleskani, nelakirani:
a) brez vzmeti
. •• . . . . .
. . . . .
. . . .
b) ž vzmetmi" . . . . . . .
. . .
2. Okovani, popleskani ali lakirani, podloženi ali nepodloženi, prevlečeni
ali neprevlečeni, z vzmetmi ali brez vzmeti
. . . . . , . . , , .
Avtomati za tehtanje oseb in blaga:
-:
z nosilnostjo 50 kg in več . . - . . «
, . . . , . ,
Glasbeni instrumenti:
L Klavirji
. . .
i . . . . . . . . . . . . :. , . . . , ,
,
Iz 4. Harmonike:
b) ostale, razen ustnih . « » . « < < • ^ . . , . , , , « ,
,
Otroške igrače:
Iz i . Iz lesa, brez zveze àli y zvezi s fino. tvarino... » . » . , , . , . , ' . ' , . «
Iz2. Iz fine tvarine ali v zvezi s fino tvarino:
XtrXJ£e
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200—
150-—
120-—
90-—
200—

400—

Pripomba. Po točki 1. se ocarinjajo tudi truksi (posebni vagoni za natovar
janje lesa).
672
675

odlOOkg

0

.

.

50—
200—
120—
od vrednosti
20%
20%
kos
30—
od vrednosti
20%
20%
od 100 kg
45—
70—
75—
90—

75—
90—
300—
75—
kos
125—
od 100 kg
90—
120—

»

250—

Iz3. Iz najfinejše tvarine ali v zvezi z najfinejšo tvarino:
lutke
. . . . * . « . . . « » . . . . , , . « . . . . .

300—

60

e. kos.
i- IL-ljlMJljau

Priloga tarife B
(k avstrijski carinski tarifi)
Tar.
številka

Carina
dinarjev
v zlatu

Imenovanje

Iz 31

•Moka- in zdrob iz žita

Iz 33

Grozdje, presno, namizno, v zavojih .vsake vrste, .v zavojih, v trgovini običaj
nih, težkih do, 15. kg .. . , . . . . . , , . . , .
.
Sadje, posebej neimenovano, presno:
Iza) fino namizno sadje:
Jabolka, hruške, kutine
Marelice . . . . . . . . . . . . . . .
Češnje, višnje
v . . . .| .. . .••'/ ; \ \ \
Breskve in breskve z rdečim mesom . . . . , . ' . .', . . .
['• '. \
Izb) ostalo:
'•••'••"
Jabolka in hruške, nevložene:
*
od 1. julija dö 15. novembra ' . . . . . . . . . . . . . . .
od 16. novembra do 15. decembra
'.'.'.
ostalo
. . , . . .

Iz 35

S

Iz 36

38
Iz 39

Iz 46

Iz 48

i
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e

•• •• •• •

•
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•

.•

••

.-•.••'.•
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'.'.

\

\

'.'.'.'.

'.

Zelenjava, posebej neimenovana, in ostale rastline za kuhinjsko potrebo, presne:
Iza) fina namizna zelenjava:
zeleni grah (tudi v stročju) . .] ..' . . . . . . . . . . . . . . .
zeleni fižol
,
paradižniki .' . . .'. . .' ,' .' .
glavnata salata
, .
b) druga:
•
• - krompir, razen zgodnjega krompirja . / / .• . : . .
•

Iz 40

l

Sadje, pripravljeno:
a) slive, kakorkoli posušene:
. . . .
1. nevložene ali y zavojih 5.0 kg in več skupne teže
. . . . .
2. v dragih zavojih
. . . . . . . . . . . .• . . j .
Izb) ostalo sadje, kakorkoli posušeno:
Iz 2. hruške, kakorkoli posušene, nebeljene . . . . . .
jabolka, kakorkoli posušena, nebeljena . . . . . . . . .. . . ! . ! . . . '
Čebula in česen

•• -

-zelje

.

.•

.

.-

.-..-

.

..

.-

..

..

.-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

vse ostalo. . . i . . . . . . .
. . . . . .
Zelenjava -vsake vrste (razen gomoljik) in ostale rastline za kuhinjsko potrebo,
kakorkoli posušene ali drugače preprosto pripravljene (t; j . zdrobljene,
. . precejene, prešane,.kuhane, nasoljene, v kisu, toda neoslajene):
c) ostalo:
. . .
. , . . užitni gobani, posušeni ., ... . .. . .. . .. .# . . . . .' . .• , .
paprike, v slani vodi ali v kisu
' . ' . ' . . « • .. . . . . .
.Cvetice.za.okras (tudi vejice s plodi za okras), odrezane,-nezvezane ali zvezane,
tudi na žici:
. . . . , ,
;
a) sveže
iz Dravske banovine v obmejnem prometu od dne" 16. marca do dne
^
14. decembra do največ 6 ton čez posebej pooblaščene, carinarnice
Žive rastline: '
.
.
.
.
.
.
.
,
,
Izb) ostale:
iz i . cvetoče rastline
iz Dravske banovine v obmejnem prometu do največ 30 ton čez
posebej pooblaščene carinarnice
. .
3. Drevesa in grmij razen gozdnih
, , . . , , • . , . . , »

od 100 kg
Dodatek 3-50
na carino za
200 kg pšenice
10—

5—
5—
5-—
8—

'

2—
3—
5—
prosto

prosto
2-50
2-50
6—
3-—

5—
3—
2—
4—
2—
5—
2—

106-

100-

28—
12—

e. kog.

Tar.
številka

Carina
dina lijev
v zlafa

Imenovanj

50

Kmelj, hmeljna moka . . . . . . . . . . . . . . . .

52

Goveda:
a) klavna goveda v letni količini 10.000 glav . . . . . . . . . .

Iz 55

é

, . . .

B

,
f

• • • b) goveda za delo in plemenska goveda . . . . ,
. c) jalovina
.
d) teleta
„ . . .
Prašiči, težki:. . < . . ,
c) nad 40 kg do 150 kg v letni količini 21.000 glav

od 100 kg
prosto
9—
kos
70—
50—
8—
od 100 kg
18—

kos
d) nad 150 kg (pitanci, »špeharjk)
mangališke pasme . . .
Iz 56

Konji:
b) konji za delo:
1. stari näd 2 leti:
a) mržlokrvni
•. k . . .
,
• b) toplokrvni
/ 2. stari do 2 let:
• a) mržlokrvni- . . . . . . . . . . .
. . . . .
. . . .
, . b) toplokrvni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

. 58

Iz 60

Iz 61

c) za zakol
Pripomba. Konji za zakol so konji nad 2 leti stari. Te konje je treba trans
portirati neposredno z železnico v javne klavnice ali na kontumačno tržišče
Dunaj —St." Marx. Ostali konji, ki ne spadajo pod tar. št. 50 a), se ocarinjajo
po tar. št. 56b).'
<
Perutnina vsake vrste (razen pernate divjačine): •
a) žwa . . . . .
. . . . . .
. . . . . . . .
b) zaklana, tudi očiščena
Ribe, presne, morske in postrvi:
od 1. julija do,81. decembra .. . . . . . . . . .. . . .
. . . . . .
ostale .
Školjke in lupinarji:
.,
. jastogi

72
Iz 75

Iz 86

Iz 87

Iz 88
Iz 91
Iz 96

prosto
prosto

......

.,

.

.

.

••....

. . .

raki iz sladkih vod
Svinjsko salo, tudi topljeno (svinjska mast) . . . . . . • .. . . . • • . . . . , >
svinjska slanina, tudi nasoljena . . . . . . . .
' . . .
Jedilno olje: '
Iza) oljé ižbučnega semena v sodih,'ceveh, mehurjih, nadalje v posodah,
navadnih v trgovini, po 25 kg ali več' . . . . . .
. . .
. s . ,
Žgane alkoholne pijače:
. . . .
Iza) maraskin
. . . > . . ' i . .
Iz c) slivovka z največ 50 volumskih odstotkov alkohola . s . . . , >
Vino in mošt; medica:
Iz a) v sodih::'
z največ 10 volumskimi odstotki alkohola
. . . . . . .
z nad-10 do največ 14 volumskimi odstotki alkohola . . _
.
Izb) v steklenicah . , . ' . . . . . .
..•>.- . . . . . . . . .
Vina, ki se penijo, jugoslovanskega izdelka in izvora . . .
. . . .
Rudninske vode:.
b) namizne vode, naravne, v posodah, ki so v trgovini običajne
•Meso:

v ,.
« ,
. »
« t

130—
60—
75—.
30—
od 100 kg
prosto

8152052508030-^
22-

prosto
200—
75—

•
»
»
»

30—
35—
80-—
150—

. , »

1-40

• • . • • ' ' " ' . • ' •

Iza) presno, zmrzlo:(razen prekomorskega zmrzlega mesa), nasoljeno:
• . 1. prašiči mangališke pasme, zaklani, očiščeni in z odstranjeno sla
nino, y. се1Ш kosih ,аИ v polovicah, (v letni količini 15-000 q » . .

12—

62

6. kos.

Tar.
številka

Iz 97

Iz 98 a) in b)

Iz 10G

Iz 107

Iz 113

Iz 229

Iz 252
Iz 295
Iz 297

I m e n o v a n j e

2. ostalo svinjsko meso, v letni količini 15.000 q
3. goveje meso, v letni količini 2.800 q
4. telečje meso v letni količini 15.000 q
5. notrine (razen jezikov) živali iz tar. št. 52 do 57 . . . .
6. o3talo .meso . .
.
- - c) pripravljeno (posušeno, nasoljeno, prekajeno, tudi obarjeno)
slanina za zajutrek v letni količini 500 q . . . . . . . .
.
Klobase:
Iza) navadne in iz b) fine:
Ï. hrenovke, safälade, 5>ekstra«-klobase, razne jetrnice. (razen jetrnic
od perutnine), krvavice, tlačenke, kranjske klobase
2. razne klobase za kuhanje, izdelane večinoma iz govedine, gothske
klobase
3. sirovo razsekana šunkarica
4. jugoslovanske salame
Siri:
trapistovski
kačkavalj
somborski in travniški
Konzerve iz sadja in zelenjave:
Izb) šoki plodov, sadja in jagod, zgoščeni ali z dodatkom sladkorja, zgošče
ni mošt, marmelade
,
c) čežana (pekmez)
Jedila, posebej neimenovana, in vsa hermetično zaprta živila, kolikor niso na
drugem mestu zavezana višji carini:
Izb) Ribe:
sardele, zvite v obročke, v olju s kapro, hermetično zaprte
. . . .
. . . , sardele, očiščene, v razsolu, hermetično zaprte * ' . . . . . . . .
Iz c) Konserve iz zelenjave:
konserve iz paradižnikov v hermetično zaprtih posodah . . . . .
• •
zeleni fižol v hermetično zaprtih posodah
' zeleni grahr v hermetično zaprtih posodah
Ekstrakti za barvanje in strojenje:
a) ekstrakt iz kostanjevega lesa:
1. tekoči
- . . . .
2. trdni .
b) ostali
Sita z dnom:
. .. .
. . Iz a.) iz lesenega pleteža:
s premerom nad 40 cm
• . . .
ostala
. Izb) iz konjske žime:
. . ? premerom nad 40 cm
Pripomba. Objave, lepaki in brošure, s katerimi se priporoča obisk jugo
slovanskih-turističnih krajev, kopališč ali se vobče propagira tujski promet v
Jugoslaviji, se ocarinjajo, neglede na velikost oglasnega dela, prosto carine.
Iza) 3. in iz b) 3.:
les listnatega drevja, parjen in drugače ne obdelan
Deščice, paličice, šibike za parkete in table, pooblane:
a) sirove, zalužene, pobarvane, pokoščene (prevlečene s firnežem), laki
rane ali polirane
•

Carina
dinarjev
v zlatu
od 100 kg
26—
23—
20—
8—
12—
105—
75'—

60—
110—

1 SU
GO
SO—
15—
15—

40—
40—
20—
50—
55—

prosto
prosto
prosto

25—
30—
40—

prosto
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Carina
dinarjev
v zlatu

Tar.
številka

od 100 kg
Iz 302

Iz 303

Iz 389

Iz 509

Iz 542
Iz 554

Blago, posebej neimenovano, iz navadnega lesa, tudi pooblano (gladko ali pro
filirano), grobo struženo ali grobo rezljano, tudi zlepljeno, zglobljeno ali
drugače sestavljeno:
Iz a) iz mehkega lesa:
Iz 1. sirovo:
zobotrebci, z roko rezljani, sirovi
navadne, v hišni industriji izdelane, stružene ali rezljane priprave
za kuhinjo in hišo, sirove
Izb) iz trdega lesa:
I z l . sirovo:
navadne, v hišni industriji izdelane, stružene ali rezljane priprave
za kuhinjo in hišo, sirove
Blago, posebej neinienovano, iz finega lesa ali s takim lesom furnirano, tudi
pooblano (gladko ali profilirano):
Zobotrebci, z roko rezljam, sirovi
Žeblji in žični žeblji:
Iz a) sirovi ali preprosto obdelani:
Iz 3. drugi, posebej ne imenovani žeblji:
*
.kovani žeblji
. . . .
Izb) z roko kovani žeblji za obutev
Organske kemijske spojine:
e) 1. trikloretilen in podobne klorne ogljikovodikove spojine
2. tetraklorov ogljik
Žveplove niti
Kalcijev cianamid
Priloga C.

Končni zapisnik
k trgovinski pogodbi med republiko Avstrijo
in kraljevino Jugoslavijo.
Ob podpisu trgovinske pogodbe med republiko Av
strijo in kraljevino Jugoslavijo, ki je bila sklenjena
današnjega dne, sta podala spodaj podpisana poobla
ščenca naslednje izjave, ki so sestavni del pogodbe same:
K členu IX. Avstrijska zvezna vlada izjavlja, da je
na predlog vlade kraljevine Jugoslavije pripravljena,
takoj pričeti pogajanja o novi "ureditvi prometa s svi
njami in svinjskim mesom. Ce ne bi ta pogajanja y dveh
mesecih dovedla do sporazuma, gre vladi kraljevine Ju
goslavije pravica, odpovedati pogodbo, in tako odpove
dana pogodba prestane veljati čez dva meseca po izvr
šeni odpovedi.

Končni zapisnik
k prilogama A in B.
K

I. K tarifi kraljevine Jugoslavije (priloga A).
tar. št. 121/1: Pivo v sodih:
Ce se zniža carina za specialna piva kake druge
države, se prizna najugodnejše postopanje tudi za
piva avstrijskega izdelka.

6—
8—

IS—

12—

14—
21—
2—
2—
10—
prosto

K tar. št. 140: Ovomaltin:
Ovomaltin je krepilna moka, sestavljena iz 60 %
do 70°/o maltoze, 16°/o kakaovega ekstrakta, nadalje
iz jajec, mlečne beljakovine in rudninskih snovi.
K tar. št. 144: Kristolaks:
Kristolaks je hranivo, sestavljeno iz 50% ke
mično čistega sladnega ekstrakta z dodatki olja.
K tar. št. 214/4: Ogljikova kislina, tekoča:
Ocarinjenje se vrši po čisti teži, če je tara na
posodi uradno vtisnjena. Posode se ocarinjajo na
povratek, rok za povratek pa znaša leto dni. Iden
tičnost posod ob povratku se kontrolira po številč
nem stanju in teži.
K tar. št. 316: Pokrivala iz odpadkov.
Pokrivala iz odpadkov so odeje, pri katerih
je osnova iz rastlinske preje, votek pa iz manjvred
nih odpadkov pri predenju volne ali iz umetne
volne; ta pokrivala so neoprana in so zategadelj
pod roko mastna in diše po mastnem.
Pri ocarinjanju pokrival iz odpadkov z eno
barvnimi ali večbarvnimi obrobnimi progami se ra
čuni po pripombi k točki 1. občih opazk k V. delu
carinske tarife barvni dodatek za te obrobne proge
40 °/o, odnosno 60 °/б na osnovno pogodbeno carinsko
stopnjo 120.
K tar. št. 317/3: Loden:
Loden so gladke, nedesinirane, enobarvne (v
kosu ali v volni barvane) ali večbarvne (samo melirane) tkanine iz grebenane ovčje volne, ki so več
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ali manj povaljane, na licu pa gladke ali raskave
(loden iz velblodje dlake).

K tar. št. 356: Konfekcija:
Za ženske in dekliške zgornje plašče se smatrajo
tisti, ki so dolgi nad 80 cm. Za >lahko žensko kon
fekcijo« se smatrajo lahka oblačila, bluze, krila,
domače halje, pižame, predpasniki, jutranje' halje,
(jutranje halje za friziranje).
Za izračunavanje carine z dodatkom na konfek
cijo se/ jemljejo kot osnova ob pogodbenem ocarinjanju eventualne pogodbene carine na dotične uporab
ljene tkanine.

Pri materialu »kabe« so lesni ostružki in po
dobno vezani z zmesjo portlandskega cementa in
kalciumhidrosilikata, in sicer nad 50% več kot je
teža izgotovljenega proizvoda.
K tar. št. 534: Izdelki, posebej neimenovani, iz srebra:
Izdelki iz srebra iz tar. št. 534/1. b) in 2. c)
smejo biti deloma ali na vsej površini pozlačeni ali
pa kakorkoli z zlatom obloženi; v tem poslednjem
primeru se opločba z zlatom ne smatra' za zvezo in
tudi se taki izdelki'iz srebra zaradi tega ne sma
trajo za izdelke iz zlata in ne ocarinjajo kot taki.
K tar. št. 546: Ogrebaži (kopači), lopate itd.:
Tega orodja, ob robu zaostrenega, ni smatrati za
obdelano.
K tar. št. 584: Izdelki iz kovnega železa:
Liti izdelki iz jekla, pri katerih je grobo po
sneta površina zaradi preizkusa, ali je liy brez hibe,
se ne smatrajo za obdelane. Za grobo snemanje po
vršine pri oblih ploskvah se smatra grobo struženje
na stružnici, pri ravnih ploskvah pa grobo snemanje
livne, valjne in kovaške skorje z dletom skobelnika. Ta obdelava se pozna po vzporednih, ozkih
brazdah, ki leže tesno druga tik'druge in se odpra
vijo pri nadaljnjem obdelovanju.
K tar št. 632: Pripomba. Kovinske tkanine za izdelova
nje papirja:
Za kovinske tkanine za izdelovanje papirja se
smatrajo tkanine, izdelane iz žice fosforovega bro
na, ki so najmanj 150 cm široke in katerih oba
konca sta sešita (ne tkana), tako da tvorijo tkanino,
. ki po dolžini nima koncev.
K. tar. št. .665/6: Radjo-aparati in njih sestavni deli:
_ Za dele radio-aparatov se smatrajo: slušala, kon
denzatorji z okretnimi ploščami, transformatorji za
nizko frekvenco, stojala za svetiljke, kurilni upori,
blokovni kondenzatorji, trobe za ojačevanje glasu,
anodne baterije, kurilne baterije, svetiljke, cevd za
ojačevanje, variometri, kristalni detektorji in kri
stali, tuljave in vrtilne tuljave, vihtilne tuljave, silitni upori, potenciometri, antenska sklepala.

K tar. št. 434: Risalne in slikalne potrebščine:
Risalne in slikalne potrebščine so ravnila in
trikotniki, tudi z označenim merilom ali s kovinskim
vložkom; nadalje štirioglata ravnila tudi s kovin
skim vložkom, slikarske deščice (palete), ravnila za
krivulje in ravnila za risalne deske.
. .
K tar. št. 435: Lesene škatle:
Oznake firm, tvorniške znamke, oznake blaga,
barvane, vžgane, natisnjene, kakorkoli vtisnjene, tudi
ornamentirane, ne vplivajo na ocarinjanje.
Hišno in kuhinjsko orodje:
Semkaj spadajo peruniki, tudi z vložkom iz cin
kove pločevine, kljuke za sušenje perila, deske za
. rezanje, deske za mešanje testa, krožniki za- rezanje,
sklede, kuhalnice, žvrklje, odrgači za obutev, prosti
rala za pred vrata, obešala za obleko v omarah.
K tar. št. 441: Papirna masa:
,
Kot papirna masa po tej številki se ocarinjajo
tudi nepreluknjane pole celuloze, tudi namotane, ki
se rabijo za precejanje, če jih uvažajo kemijske
tvornice.
K tar. št. 463: Ostali papir za pisma itd.:
Slike ali slikam podobni okraski, ki so samo na
zavitkih ali posodah, kjer se hranijo papir za pisma,
kuverte ali karte za pisma, ne vplivajo na ocari
njanje.
Papir za pisma in kuverte iz papirja s črtami ali
vzorci, porazdeljenimi čez vso površino papirja in
izdelanimi v vodnem tisku, ki ne služijo za horizonII. K avstrijski carinski tarifi (Priloga B).
• talno pisanje (t. j . ki ne teko pravokotno na zgibek K tar. št. 23:
v presledkih, ustreznih navadnemu razstoju črt), se
Dosežen je sporazum o tem, da se ocarinja pše
ne smatrajo za papir za pisma, odnosno za kuverte
nica jugoslovanskega izvora in jugoslovanske pro
z okrasnimi črtami ali slikami in se ocarinjajo po
venience v letni količini 500.000 meterskih stotov ob
tar. št. 463. Ta vrsta papirja za pisma in kuverte iz
uvozu v Avstrijo po stopnji, ki je za 3'2 zlatih kron
takega papirja se razpoznavajo po tem, da se razli
nižja od obče, sicer veljavne avstrijske carinske
kujejo deli, izdelani z vodnim tiskom, od ostale po
stopnje za pšenico.
vršine papirja po večji prosojnosti. Če se podlagajo
Ta odredba stopi v veljavo šele, če pristanejo
kuverte s svilenim papirjem, ne vpliva to na oca
države, ki so z republiko Avstrijo v pogodbenem
rinjanje.
razmerju največje ugodnosti, na to", da se sme upo
K tar. št. 467/2: Podloge in mape za pisanje:
rabljati zgornja carinska ugodnost na pšenico jugoPodloge za pisanje, oblepljene s fino tvarino,
. slovanskega izvora in jugoslovanske provenience.
so tiste, ki so obrobljene s fino tvarino ali tudi na
Avstrijska zvezna vlada bo takoj zaprosila zaintere
eni strani prevlečene s fino tvarino; kot mape za
sirane države, naj se v zgornjem smislu izjavijo.
pisanje, oblepljene s fino tvarino, se ocarinjajo tiste.
Če ne bi zainteresirane države pristale na to,
ki so obrobljene s fino tvarino ali pa tudi na zgor
uvede avstrijska zvezna vlada na zahtevo vlade kra
nji ali spodnji zunanji strani prevlečene s fino
ljevine Jugoslavije takoj pogajanja, da se promet s
tvarino.
' . • ' . .
pšenico iznova uredi.
K tar. št. 489/1. a): Heraklitne plošče itd.:
K tar. št. 36 a), 2.: Slive, kakorkoli posušene, v drugačni
Heraklitne plošče so gradbene plošče, ki so iz
zaobali:
delane iz zmesi lesnih ostružkov ali druge rastlinske
Carinska stopnja 2-50 velja, dokler v kraljevini
vlaknaste tvarine, in imajo po teži nad 50% magneJugoslaviji ne prestopi izvozna carina na neetivirane
litove (sorelne) cementne malte.
slive zneska 20 zlatih par za 100 kg.'
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K tar. št. 46: Okrasne cvetice:
Pogojeni kontingent 6 ton je porazdeljen tako-le:
20.000 vrtnic,
20.000 ciklam,
30.000 konvalarij,
25.000 krizantem,
300 svežnjev lipovke (španskega bezga).
K tar. št. 84: Žive zeli; cvetoče rastline:
Pogojeni kontingent 30 ton je porazdeljen
tako-le:
8.000 ciklam,
5.000 azalej,
500 kamelij,
500 siring (španskih bezgov),
500 slečev (rododendronov),
4.000 gomoljastih rastlin,
3.000 hortenzij, •
3.000 vrtnic,
3.0OO erik,
2.000 glokeinij.
K tar. št. 52, 55 ,in 96: .
Obe vladi izjavljata, da ne namerjata izločiti aH
omejiti akcije trgovcev pri opravljanju prometa s
carinsko pogodovanimi kontingenti. Stranki pogodnici sta se. sporazumeli o tem, da posredujeta pri
interesentih, da sklenejo ti med seboj sporazum o
prometu s carinsko pogodovanimi kontingenti. Ta
sporazum naj upošteva časovno porazdelitev uvoza,
pri čemer je paziti z ene strani na enakomerno
tvorbo cen na avstrijskem tržišču, z druge strani 1
pa na potrebe izvoza iz Jugoslavije. Če se ne do
seže tak sporazum med privatnimi interesenti, se
bosta vladi sami sporazumeli o časovni porazdelitvi.
Dosežen je sporazum o tem, da ukrene vlada
kraljevine Jugoslavije vse potrebno, da se opremijo
pošiljke'živine in mesa, ki spadajo v carinsko pogodovane kontingente, z listino, da se omogoči in
olajša številčna kontrola kontingentov.
Sporazumno se ugotavlja, da bodi carinski kon
tingent za govedo za klanje (tar. št. 52, a) kontin
gent po številu, dočim se naj obračuni carinski
... kontingent za žive svinje (tar. št. 55, c) po povprečni teži.
;
K tar.. št. 55, d),:
. Tolste svinje mangališke pasme se spoznavajo
po sorazmerno kratki glavi, blizu skupaj vsajenih
očeh, kratkem telesu z izbočenimi ledji in kodra
stih ščetinah. Carinska ugodnost velja tudi za pro
izvode križanja (križance) te pasme, č e š e dajo zgo
raj omenjeni znaki pasme jasno razpoznati.
Da pripadajo uvožene svinje mangališki pasmi
ali nje križancem, mora potrditi v smislu zgornjih
odredb v kraju natovoritve pristojni jugoslovanski
veterinar, ki je pooblaščen, izdajati potrdila o
zdravju. Potrdila izdaja veterinar kot posebno li
stino,- ki jö je ob ocarinjanju predati. Avstrijska
zvezna vlada ima pravico, ta potrdila po svojih or• ganih proventi.
K tar. š t 75, a), 1.: Olje iz bučnega semena v sodih itd.:
Carinska oprostitev velja, dokler ni v kraljevini
Jugoslaviji bučno seme zavezano izvozni carini.
K

tar. št. 86, c): SHvovka:
Carinska stopnja 75*— velja samo za naravno
nešpiritizirano slivovko, ki nima nad 50 volumnih

odstotkov alkohola in ki je opremljena s potrdilom
o izvoru, dzdanim po pristojni trgovinski zbornici
v kraljevini Jugoslaviji.
K tar. št. 96, a), 1.:
Zaklani prašiči mangališke pasme se razpozna
vajo po temnem mesu in ob popolnoma formiranem
okostju po sorazmerno kratici in jako skrivljeni hrb
tenici. Ostale odredbe, omenjene k tar. št. 55, d), se
uporabljajo ustrezno tuda na zaklane svinje.
Uvoz se sme vršiti pri avstrijski carinarnici v
veletržnici na Dunaju, kolikor ne bi določila avstrij
ska zvezna vlada izjem za potrebe tvornic salam.
K tar. št. 106, b ) : Vkuhan jabolčni sok:
#
Carina 2 — se nanaša na sok, pridobljen iz ja
bolk in vkuhan brez dodatka sladkorja do 20% suhe
substance temnorjave barve in grenkega (pripaljenega) okusa, povzročenega s kuhanjem na odprtem
ognju,
K tar. št. 302: Kuhinjsko in hišno orodje:
Za kuhinjsko in hišno orodje iz te tarifne šte
vilke se smatrajo kuhinjske deske, čaše, sklede,
krožniki, žlice, vilice; noži, zajemalke, kuhalnice,
žvrklje, beti za meso- in sladkor, cedila, valjarji za
testo, peruniki, kljuke za sušenje perila, žitne lo
pate, vile, grablje, kolovrati, vehe, podnožniki,
izuvači.
V Beogradu, dne 9. marca 1932.
Za kraljevino Jugoslavijo:
Dr. Albert Kramer s. r.

Za republiko Avstrijo:
Hermann Ploennies s. r.

Priloga D.

Sporazum
o živalskih kužnih boleznih.
Člen 1. Promet z živalmi (kopitarji, prežvekovalci,
svinjami in perutnino), živalskdmi deli, izdelki in sirovinaini kakor tudi s predmeti, ki. utegnejo biti nosilci
kužnine živalskih kužnih bolezni, med ozemljema obeh
strank pogodnic se sme omejiti na določene vstopne po
staje in veterinarno ga sme kontrolirati država, v katero
N
se vrši prehod.
, člen 2. (*) Ob uvozu in provozu živali in predmetov
označenih v členu 1., z ozemlja ene na ozemlje ali čez
ozemlje druge stranke pogodnice se mora predložiti po
trdilo o izvoru, ki ga je izdalo krajevno oblastvo in iz
katerega se da zanesljivo ugotoviti izvor živali in pred
metov.
(2) Potrdilo o izvoru, kolikor se nanaša na žive ži
vali, mora navajati število/živali, točni popis, posebne
znake in njih namembni kraj. Razen tega mora biti
opremljeno s potrdilom državnega ali po državi posebej
za to pooblaščenega veterinarja o zdravju dotičnih živali
in o tem, da ni bilo v izvornem kraju ob odpošiljatvi no
bene kužne bolezni — izvzemši tuberkulozo — katere
prijava je obvezna in ki je prenosna na dotično vrsto
živali.
' (') Če naj se izvozijo živali, ki so sprejemljive:
a) za govejo kugo ali govejo pljučno kugo;
b) za slinavko in parkljevko, sramno kugo pri ko
njih, smrkavost, svinjsko kugo (svinjsko kužno bolezen)
aH osepnice pri ovcah,
se mora razen tega potrditi, da teh kužnih bolezni ni
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bilo ne y izvornem kraju ne v sosednjih občinah, in ali po državnem oblastvu za to posebej pooblaščeni ve
sicer:
terinar. Pri živalih, za katere so predpisani poedini
pri a) : v poslednjih šestih mesecih, izvzemši pri potni listi, pa naj se predloži za vse, ki so natovorjene
svinjah, za katere se znižuje rok na 40 dni;
v enem vagonu ali na eni ladji, samo eno kolektivno
pri b): v poslednjih 40 dneh.
potrdilo prevoda v jeziku namembne dežele ali v fran
(*) Za konje, osle, mule, mezge in goveda se izdajajo coskem jeziku.
poedina potrdila o izvoru in zdravju; za ovce, koze, svi
Člen 5. (') Pošiljke, ki ne ustrezajo navedenim od
nje in perutnino pa se smejo izdajati kolektivna potrdila redbam, nadalje živali, o katerih ugotovi mejni vete
o izvoru in zdravju.
rinar, da imajo kužno belezen ali da so sumljive taka
(") Potrdilo o zdravju živali velja za deset dni. Ce bolezni, naposled živali, ki so "bile transportirane skupaj
poteče ta rok med transportom, mora, da veljajo potr z bolnimi ali sumljivimi živalmi ali so prišle drugače v
dila za nadaljnjih deset dni, živali iznova pregledati dotiko z njimi, se smejo na vstopnih postajah zavrniti.
državni aH po državnem oblastvu za to posebej po Razlog zavrnitve mora označiti mejni veterinar na po
oblaščeni veterinar in svoj izvid zapisati na potrdilo.
trdilu in to navedbo potrditi s svojim podpisom.
e
( ) Pri transportiranju po železnici in ladji mora
2
( ) Če se opazi taka bolezen pri uvoženih živalih
živali, preden se natovorijo, pregledati državni aH po
šele, ko so prestopile mejo, v namembni deželi, se
državnem oblastvu za to posebej pooblaščeni veterinar
mora pozvati službeni veterinar (državni veterinar), da
in ta izvid zapisati na potrdilo.
se to protokolarno ugotovi; en prepis se pošlje nemu
7
( ) Potrdila o zdravju za živalske dele, izdelke in
doma drugi stranki pogodnici. Za take transporte ve
sirovine kakor tudi za predmete, ki utegnejo biti nosilci
ljajo iste veterinarnopolicijske odredbe kakor za do
kužnine živalskih kužnih bolezni, morajo navajati poleg
mačo živino. V primerih, ki so tu označeni, je treba
tečne označbe predmetov, njih izvornega in namembnega
obvestiti veterinarskega delegata druge stranke pogodkraja, potrdilo državnega ali po državnem oblastvu za to
nice po najkrajši poti in brez odlašanja.
posebej pooblaščenega veterinarja, da izvirajo iz neoku
. Člen 6. Če se pojavi na ozemlju ene stranke pogodženega kraja.
C) V potrdilih za zaklano živino in zaklano perut nice goveja kuga, ima druga stranka pogodnica pravico,
nino, za prenos in pripravljeno (nasoljeno, posušeno, za dobo, dokler traja kužna nevarnost, omejiti ali prepo
prekajeno, v razsol dejano ali kuhano) meso kakor tudi vedati uvoz in provoz prežvekovalcev in svinj, živalskih
za mesne izdelke mora biti razen tega potrjeno, da je delov, izdelkov in sirovin kakor tudi predmetov, ki bi
spoznal službeni %'eterinar dotične živali ob predpisa utegnili biti nosilci kužnine.
nem pregledu za zdrave v živem in v zaklanem stanju.
"Člen 7. (') Če se je zanesla z živinskim prometom,
(9) Presno ali s hlajenjem konservirano meso mora omenjenim v členu 1., z ozemlja ene stranke pogodnice
biti opremljeno z istim žigom kot njegovo potrdilo o na ozemlje druge stranke pogodnice živalska bolezen,'
. ki jo je treba obvezno naznaniti, ali če je razširjena taka
izvoru in zdravju.
10
( ) Za konservirano ali predelano meso mora po bolezen na ozemlju druge strank? pogodnice v nevarni
trdilo vsebovati, da to meso nima v sebi nobene tvarine, obliki, ima druga stranka pogodnica pravico, za dobo,
katere uporaba je prepovedana po predpisih namembne, dokler traja kužna nevarnost za živali, sprejemljive za to
živalsko bolezen, omejiti ali prepovedati z okuženega in
države. Centralna veterinama oblastva si bodo medse
ogroženega ozemlja (okuženih upravnih srezov in mejnih
bojno priobčila seznamke teh tvarin.
upravnih srezov) uvoz in provoz delov, izdelkov in siro
г1
( ) Presno ali pripravljeno meso se sme uvažati v vin takih živali kakor tudi drugih predmetov, ki bi
vsak potrošni kraj in tam veljajo zanj iste odredbe kakor utegnili biti nosilci kužnine.
za domače meso; zaklane.svinje se smejo uvažati s sla
( s ) Prav tako se sme, če se pojavi goveja pljučna
nino ali brez nje, v celih kosih ali v polovicah.
1S
kuga,
omejiti in prepovedali uvoz in provoz goved, go
( ) Za potrdila o izvoru in zdravju se ne zahteva
vejih
delov,
sirovin in predmetov, ki, bi utegnili biti
vidiranje (viza) po konzulatu.
nosilci kužnine, najsi ne bi bila razširjena ta kuga v ne
Člen 3. Uvoz in provoz
varni obliki.
a) konserviranega mesa in mesnih izdelkov v her
(*) Če bi kazala taka kužna bolezen tendenco, da
metično zaprtih škatlah;
.b) volne, tvorniški oprane in vložene v zaprte vreče; se razširi na večje огетГе, ali če bi postala posebno
nevarna, se smejo razširiti gorenje odredbe tudi na večje
c) suhih ali nasoljenih črev, gcltancev, želodcev in
ozemlje.
mehurjev, vloženih v zaprte zaboje ali sode;
(*) Uvozne in provozne prepovedi se smejo, če gre
d) topljenega loja in topljene masti;
za vranični prisad, šustavec, divjačinsko in govejo kugo,
e) suhih ali preseljenih (v razsol dejanih) kož vseh
izdati samo za provenience z okuženih in ogroženih oze
vrst;
melj in se morajo omejiti samo na dotični upravni srez
f) suhih rogov, kopit, parkljev in kosti;
in na sosednje upravne sreze prve stopnje.
g) jajec;
(B) Uvoz in provoz se ne sme prepovedati zaradi
h) mleka in mlečnih izdelkov (sira, sirovega ma
stekline,
garij pri kopitarjih, garij pri ovcah in kozah,
sla itd.)
nd z -veterinarskega stališča nikakor omejen in je do mehurčastega izpuščaja pri kopitarjih in govedih, svinj
voljen, ne da bi bilo treba predlagati potrdila p izvoru ske rdečice, perutninske kolere in kokošje kuge kakor
tudi ne zaradi tuberkuloze.
in zdravju.
(") Uvozne prepovedi se morajo ukiniti, čim kužna
Člen 4. Potrdila (živinski potni list, potrdila o
izvoru in zdravju), ki niso izdana v uradnem jeziku, nevarnost prestane, t. j . čim je bolezen popolnoma minila
in čim potečeta od tega časa roka, določena v členu 2.,
namembne dežele, morajo biti opremljena s prevodom
v tem ali v francoskem jeziku, ki ga je overovil državni tretjem odstavku, odkar je bolezen minila.
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7

( ) S tem sporazumom se ne razveljavljajo predpisi,
obseženi v zakonih o živalskih kužnih boleznih obeh
strank pogodnic, po katerih se smejo, če se pojavijo ži
valske kužne bolezni ob meji aH blizu nje, zaradi njih
preprečevanja in zatiranja uvesti za promet med oboje
stranskimi mejnimi upravnimi srezi prve stopnje kakor
tudi za prevoz čez ogroženi mejmi srez posebne omejitve
in prepovedi. Vendar pa se take omejitve in prepovedi
üe uporabljajo na provoz po železnici v plombiranih in
zaprtih vagonih kakor tudi ne na provoz po ladjah v
ločenih in zaprtih predelih; pri tem pa je prepovedano
vsako doto var janje, pretovarjanje in zadrževanje trans
porta v okuženih mejnih srezih.'
1
Člen 8. i ) Stranki pogodnici priznavata druga drugi
pravico, pošiljati zaradi pribavljanja podatkov o ureditvi
živinskih semnjev, natovarjališč, klavnic, pitališč za ži
vino, zavodov za kontumaciranje itd. kakor tudd o izvr
ševanju veljavnih veterinarnih predpisov po predhodni
Prijavi delegate v drugo državo ali jih tam trajno ekspo
nirati.
»
a
( ) Stranki ' pogodnici bosta naročili oblastvom, naj
dajo omenjenim, strokovnim organom, čim se: izkažejo
po centralnem oblastvu za take, na željo podporo in po' jasnila.
Člen 9. (*) Vsaka stranica pogodnica bo objavljala v
štirinajstdnevnih presledkih izkaze o. stanju živalskih
kužnih bolezni in jih priobčevala neposredno drugi
stranki pogodnici.
(2) Če se pojavi na ozemlju ene stranke pogodnice
goveja kuga ali goveja pljučna kuga, se mora pristojno
centralno oblastvo druge stranke pogodnice takoj brzo
javno obvestiti,o pojavu in razširjenosti kužne bolezni.
(3) O pojavih živalskih kužnih bolezni v mejnih
^upravnih srezih se obveščajo razen .iega mejna sreska
°blastva vzajemno takoj in neposredno.
Člen 10. (*) Železniški vozovi : kakor tudi ladje in
deli ladij, ki se uporabljajo za transportiranje konj, oslov,;
mul, mezgov, goved, ovac, koz, svinj ali perutnine, se
«morajo s pritiklinami vred očiščati in razkuževati po
odredbah sporazuma o desinfekciji železniških voz in
ladij (priloga IL).
/ (2) Očistitev in desinfekcija, praviloma izvršena po
prvem odstavku na ozemlju ene stranke pogodnice, se
priznava tudi na-ozemlju druge stranke pogodnice.
Člen 11. Odredbe tega sporazuma veljajo tudi za
živinski promet v obmejnih pasovih, določenih v sporaz
umu o ureditvi obmejnega prometa, kolikor ni v nasled
k i h odredbah, določeno drugače.
1. Delovna živina (tudi živali za ježo kot transportno
sredstvo), vprežna živina, živina za plemenjenje, zaskoPitev, za zdravljenje in za tehtanje, ki se pregoni iz ob
mejnega pasu ene stranke pogodnice v obmejni pas
đfuge stranke pogodnice, mora biti opremljena s pra
vilno izdanim živinskim potnim listom tiste občine, v
katere okolišu so hlevi. Za več delovnih živali se sme^
izdati en kolektiven potni list. V živinskem potnem listu'
je treba označiti, zakaj se gonijo živali čez mejo, kakor
tudi to, da izvirajo iz dotičnega obmejnega pasu. Poleg
Ц?а mora na živinskem potnem listu krajevno oblastvo
Potrdit^ da ni v občini, odkoder so živali, ob času pre
hoda, čez mejo nobene bolezni, ki je prenosna na dotično,
vrsto živali in ki jo je treba obvezno,naznaniti. Za ko
bile, ki se pripuščajo k žrebcu v obmejnem pasu druge
stranke pogodnice, se mora predložiti poleg tega. potr
dilo pristojnega veterinarja o nesumljivem zdravstvenem
st
anju kobil; to potrdilo velja.za deset dni.

2. Pašna živina, ki jo gonijo dvolastaiki ali obmejni
prebivalci, ki imajo službeno pravico do paše, v ob
mejni pas druge stranke pogodnice in vračajo od tam
vsak dan, mora biti opremljena s seznamkom tiste ob
čine, v katere okolišu živina stalno prebiva. Ta seznamek
mora obsezati: ime lastnikovo, ime pastirjevo, vrsto in
število živald po spolu in starosti in njih karakteristične
znake. Poleg tega mora potrditi na seznamku ista ob
čina, ob prehodu skozi drugo občino pa tudi ta, da ni
v njenem okolišu nobene bolezni, ki je prenosna na do
tično vrsto živali dn ki jo je treba obvezno naznaniti.
3. (!) Poedini pojavi vraničnega prisada, šuštavca,
mehurčastega izpuščaja, rdečice in stekline pri živalih,
označenih pod 1. ш 2., ne ovirajo izdaje spredaj omenje
nih potrdil, če ni teh bolezni v dvorcih, iz katerih živali
prihajajo.
2
( ) Občinska potrdila o tem, da ni živalske kuge,
veljajo za delovno in za pašno živino 30 dni, za vprežno
živino, za živino za plemenjenje, za skopitev, za zdrav
ljenje ali za tehtanje pa 10 dni. Ko ta rok poteče, se
morajo obnoviti.
Člen 12. Če bi se pokazalo ob uporabljanju in tol
mačenju sporazuma o živalskih kužnih boleznih med
strankama pogoduicama različno mnenje, se izpcsluje na
zahtevo ene izmed njiju strokovno mnenje mešane ko
misije in to mnenje se vzame ob določitvi v poštev.
Vsaka stranka pogodnica imenuje v komisijo po dva
člana. Ce se komisija ne more zediniti, izvoli sama pe
tega člana. Ta peti član se izvoli, če se ne sporazume
komisija o tem drugače, takrat, ko se ustanovi mešana
komisija prvikrat, iz državljanov ene stranke pogodnice,
ko se ustanovi drugikrat, pa iz državljanov druge stran
ke pogodnice in tako izmenoma iz državljanov ene in
druge stranice pogodnice. V prvem primeru te vrste sé
odredi z žrebom stranka pogodnica, katere državljan naj
• se vzame za petega člana.
Člen 13. Odredbe o prometu s pašno živino so ob
sežene v prilogi III. tega sporazuma.

Priloga I.
k sporazumu o živalskih kužniih boleznih.

Končni zapisnik
k sporazumu o živalskih kužnih boleznih.
|

1. Odredbe tega sporazuma se uporabljajo samo na
provenience strank, pogodnic. Kar se tiče uvoza ali pro
voza živalij živalskih delov, izdelkov in sirovin. kakor
tudi predmetov, kd bi utegnili biti nosilci kužnine žival
skih kužnih bolezni in ki izvirajo iz drugih držav, to
ne spada v okvir tega sporazuma.
2. Odredbe tega sporazuma o živalskih kužnih bo: leznih se smejo, če treba, razširiti po predhodnem spo
razumu obeh strank pogodnic tudd na druge, sedaj znane
: ali neznane bolezni, glede katerih se je opravičeno bati
' prenašanja okužbe.
3. C1) Dosežen je.sporazum o tem, da za uvoz ži:
vali, živalskih delov in izdelkov, označenih y členu 1.
i sporazuma o živalskih kužnih boleznih, ni treba zahte
vati predhodne dovolitve in da se opravljaj ta uvoz po
| odredbah, ustanovljenih s tem sporazumom.
(3) Vendar si za uvoz živali (izvzemši kopitarje) za
; gosebne gospodarske namene (plemej delo, molžo, pita;

6. kos.
nje) pridržujeta stranki pogodnici pravico, predpisati po
sebne pogoje, ki se jih mora izvozna država strogo
držati.
(3) Najsi je gospodarska uporaba, za katero so ži
vali namenjene, kakršnakoli, vedno morajo biti živali
opremljene s- potrdili, bi jih določa sporazum o žival
skih kužnih boleznih. Če gre za živali za posebne gospo
darske namene, mora biti na potrdilih tudi označeno, da
so izpolnjeni pogoji, ki so za take živali posebej pred
pisani.
4 (') Živina za zakol, uvožena z ozemlja ene stran
ke'pogodnice, ki je spoznana za zdravo in izpolnjuje po
goje, določene s sporazumom o živalskih kužnih bolez
nih, se sme priganjati na ozemlje druge stranke pogodnice samo na semnje za klavno živino in v javne klav
nice, ki so neposredno zvezane z železniško progo. Tam
kaj je ravnati z njimi po predpisih, ki veljajo za te trge
in klavnice. Žive živali, namenjene za zakol, se smejo
uvažati tudi v pitališča in v Klavnice za živino.
(2) Seznamki teh semnjev za klavno živino in teh
javnih klavnic kakor tudi seznamki pitališč in klavnic
za živino se bodo priobčili osrednjim veterinarskim oblastvom strank pogodnic Tudi je priobčiti glavne odred
be pravil, ki veljajo ha omenjenih trgih in v omenjenih
klavnicah.
5. (*) Veterinarno-policijske oprezncstne odredbe za
živali, ki niso namenjene za zakol, se omejijo, preden
se živali puste v prosti promet, samo na najmanjšo neob
hodno potrebno mero. Td ukrepi se priobčijo o pravem
času osrednjemu veterinarskemu oblastvu izvozne dr
žave.
(*) Glede kopitarjev, ki niso določeni za zakol, se
uvede diagnostično postopanje ob stroških uvoznikovih
ob meji ali v namembnem kraju, in sicer č:m prej je mo
goče. Glede kopitarjev, odrejenih za prevoz, ni treba
diagnostičnega postopanja.
6. (x\ Dosežen je sporazum o tem, da mora presno
meso, namenjeno za uvoz na ozemlje druge stranke po
godnice, biti dobljeno cd živali, zaklanih izključno le v
klavnicah, ki so pod stalnim veterinarskim nadzorstvom.
(*) Razen tega тотајо vsa podjetja, ki izvažajo iz
delke iz mesa na ozemlje druge stranke pogodnice, iz
polnjevati pogoje, ki so potrebni z veterinarskega in sanitetno-policijskega stališča.
7. (*) Ob uvozu mesa in mesnih izdelkov je uporab
ljati veterinarno-policijske predpise,. ki so. sedaj v ve
ljavi v uvozni državi, in sicer tako, kakor za'pošiljke vseh
provemenc.
(2) Eventualni novi predpisi se smejo nanašati na
prisotnost drugih notranjih organov od'tistih, ki se sedaj
zahtevajo. Ti novi predpisi se priobčijo o pravem času
drugi stranki pogodnioi.
(") Uvoz konjskega mesa ni dovoljen.
8. Za živila, ki so izdelana iz svežega svinjskega
mesa in ki se trosijo v presnem stanju (nepečena aid
nekuhana), mora c-bsezati potrdilo, označeno v členu 2.,
točki 8., tudi potrdilo, da je bilo meso, iz katerega so ta
Živila izdelana, trihinoskopskj pregledano in. da je bil
ta pregled negativen. Klobase, ki jih je po sestavi in iz
delavi treba smatrati za salame, ne spadajo pod to
odredbo.
9. Dosežen je sporazum o tem. da izdajajo v1 kralje
vini Jugoslaviji potrdila, ki so določena v členu 2., za
perutnino, živalske dele. izdelke in sirovine kakor tudi
za predmete, ki bi utegnili biti nosilci kuznine živalskih

kužnih bolezni, državni ali po državnem oblastvu za to
posebej pooblaščeni .veterinarji.
10. Za transporte perutnine v obmejnem prometu,
ki sestoje iz manj nego 50 živali, se mora predložiti ob
uvozu na ozemlje ene stranke pogodnice samo potrdilo
po členu 2. sporazuma o živalskih kužnih boleznih. Ostale
odredbe omenjenega člena 2. se nanje ne uporabljajo.
11. O) Za hlevski gnoj v obmejnem prometu, za ži
valska čreva, goltance, želodce in mehurje, ki niso ne
suhi ne nasoljeni, v poštnem prometu; za presno in pri
pravljeno meso goved, svinj, koz in ovac kakor tudi za
zaklano perutnino v obmejnem prometu, v poštnem pro
metu za zasebnike ià v potniškem prometu, — ni treba
predlagati potrdil o izvoru. Tudi niso take pošiljke zavezane mejni veterinami kontroli.
(2) Presno in pripravljeno meso v poštnih privatnih
paketih in potniškem prometu se smejo uvažati prosto
v količinah do največ 4 kg.
(3) Ta omejitev se ne nanaša na tranzit.
12. (*) Direktni prevoz živih živali z ozemlja ene
stranke pogodnice črez ozemlje druge stranke pogod
nice je dopuščen ob pogojih, {določenih v členu 2., če je
namembna država ali provozna država izjavila, da spre
jema transporte.
(2) Stranki pogodnici si.bosta vedno o pravem času
priobcevali vse tiste prepovedi ali omejitve dotičnih na
membnih ali provoznih držav, ki se nanašajo na ta
promet.
13. Direktni provoz presnega in predelanega mesa,
zaklane perutnine in živalskih sirpvin z ozemlja ene
stranke pogodnice črez ozemlje druge stranke pogodnice
po železnici v plombiranih* zaprtih vagonih ali po ladjah
v ločenih in zaprtih : prostorih je dopuščen za prove
nience ene strank .pogodnic brez omejitve. Kosovne po- ,
šiljke takega blaga se sprejemajo za direktni prevoz v
neplombiranih vagonih ali v nezaprtih in neoddeljenih
ladijskih prostorih samo, če so pod carinsko plombo.
14. 0) Vstopne postaje, ki jih je treba upoštevati
po členu 1. sporazuma o živalskih kužnih boleznih za ,
promet, so te-le:
V kraljevini Jugoslaviji:'
1. Jesenice;
2. Dravograd;
3. Maribor;
4. Gornja Radgona;
5. Murska Sobota.
V r e p u b l i k i" A v s t r i j i :
1. Rosenbach;
2. Lavamünd;
'
3. Bleiburg;
4. Leibnitž;
5. Radkersburg; 6. Bonisdorf.
*
(2) Zgoraj označene vstopne postaje se smejo izpremeniti ali dopolniti pozneje samo z obojestranskim spo
razumom,.
15. Preskrbelo se bo, da se bo izvažalo samo mleko
popolnoma neokuženega izvora in vedno v čistih posodah.
16. Obstoj stekline pri psih in mačkah ne ovira iz
dajanja potrdil o izvoru za druge domače živali, označe
nih v členu 2., prvem oidstavku. Prav tako ne ovirajo
garje pri ovcah in kozati izdajanja potrdil za kopitarje,
garje pri kopitarjih pa. ne izdajanja potrdil za ovce in
koze. Naposled ne ovira sporadično pojavljanje vraničneч-а öfisada. ?iištavca, mefiurčaštega izpuščaja pri konjih
in govedih in. rdečice- pri svinjah izdajanja potrdil za
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klavno živino, razen za živali iz zakuženih dvorcev. Spo ke pogodnice obvesti neposredno in brez odlašanja.
radično pojavljanje teh kužnih bolezni-se označi nà po25. i1) Če bi se razlikovale odredbe sporazuma o
trdilu. Prav tako ne ovirajo poedini primeri teh kužnih živalskih kužnih boleznih, ki veljajo med eno stranko
'bolezni v natovornem kraju natovoritve živine za izvoz. pogodnico in kako drugo državo, od veljavnih pogcdibe17. (*) č e se pojavi ali-zanese kužna bolezen, se nih odredb in če uporaba odredb tega sporazuma na
smejo ukreniti omejitve-ali prepovedi samo(-če je to ne provoz ene stranke pogodnice skozi ozemlje druge stran
izogibno potrebno za zavarovanje zdravstvenega stanja ke pogodnice ni škodljiva za veterinarno-policijske inte
domače živine glede na jakost kužne bolezni, zato da se rese provozne države, se ta ne bo protivila uporabi teh
prepreči dejanska nevarnost, da se ne bi zanesla kužna odredb.
bolezen.
( s ) Osrednja veterinama oblastva strank pogodnie
(2) Tudi z ozemlja, ki je po členu 7. zaprto, ee do ee bodo o tem sporazumela.
pušča uvoz klavnih živali (goved, ovac, koz, svinj, konj),
26. Da se odpravijo težkoče, ki utegnejo nastati ob
ki izvirajo iz občin, prostih živalske kuge, toda samo v uporabi sporazuma o živalskih kužnih boleznih, se bodo
kcntumacne naprave druge države.
centralna veterinama oblastva strank pogodnie sporazu
(3) V Avstriji sta te kontumačni napravi na Dunaju mevala v nujnih primerih neposredno.
— St. Marxu in sanitetna klavnica v Wiener Neustadtu.
18. Direktni prevoz živali,' živalskih delov, izdelkov
in sirovin kakor tudi predmetov, ki bi utegnili biti no
silci kužnine, z ozemlja ene stranke pogodnice čez ozem
Priloga II.
lje druge stranke pogodnice je dopuščen v zaprtih železk sporazumu o živalskih kužnih boleznih.
• niških vozovih brez omejitve, čfc so živali zdrave in če
so transporti opremljeni s potrebnimi listinami, da pri
Odredbe
hajajo z neokuženega ozemlja.
19. Konji dir jači in kasači kakor tudi konji za na
o desinfekciji železniških voz in ladij.
gradno jahanje in za jahaške igre in živali, ki jih sprem
ljajo, smejo biti opremljeni, namesto z živinskimi potni •.•:• Železniški'vozovi, v katerih so-bili transportirani
mi listi, s posebnimi potrdili. Za izdajanje takih potrdil konji, mule, osli, goveda, ovce, koze, svinje ali perutni
so upravičeni po sporazumu obeh vlad dotični klübi. Po na, se morajo s priteklinami vred pred ponovno uporabo
trdila morajo biti • opremljena s pečatom in vizo dotič- očistiti in razkužiti po nastopnih predpisih:
1. Preden se začne prava desinfekcija voz, je treba'
nega kluba ter morajo navajati lastnikovo ime in stanovališče, točni popis konja, njega prcvenienco in na odstraniti nastelje, gnoj, perje, odpadke priveznih komembni kraj, uradno veterinarsko potrdilo o zdravju nopcev itd. in izvršiti temeljito čiščenje z VTOČO vodo.
•dotične živali in o tem, da je bil hlev, iz katerega pri Kjer ni zadosti vroče vode, se smejo umiti vozovi tudi z.
močnimi curki mrzle vode; toda prej jih je treba oprati
haja žival; v poslednjih 40 dneh prost kužne bolezni.
20. Za uvoz živali, o katerih je dokazano, da so do z vročo vodo, da se prilepljena nesnaga omeči. čiščenje
ločene za cirkuške predstave, za zoološke vrtove, za div- se smatra za zadostno šele, ko se je z njim odstranila
jačinske parke in podobne naprave, in ki so zaradi tega vsa nesnaga, izvirajoča od transporta-, tudi deli nesnage,
ïzven občega prometa, zadošča1 zgolj uradno veterinarsko ki so se zarili v razpoke vozovnih tal, se morajo popol
potrdilo o zdravju dotičnih živali in dokaz, da se trans noma odpraviti —, če je treba, z železnim orodjem,'ki
portiraju . po železnici ali ladji ločeno od drugih živali, ima otopljene konice in robove.
2. Desinfekcija mora obsezati, tudi če je bil natovornamenjenih za navadni promet; da so' bile pri veierinarnem pregledu, izvršenem ot> raztovoritvi, spoznane za jen voz le deloma, ves voz ali ves uporabljeni vozovni
popolnoma zdrave in da se transportiraju z raztovorne predel.
Izvršiti se mora:
Postaje neposredno v namembni kraj.
a) v navadnih razmerah tako, da se umijejo tla,
21. če zahtevajo veterinarno-policijske razmere za
časno izvestae omejitve tudi • po poslednjem odstavku strop dn stene z lugom iz sode, razgretim najmanj do
člena 7., morajo ukreniti pristojna mejna sreska oblastva 50° C in napravljenim vsaj iz treh kilogramov sode na
sporazumno potrebne varnostne odredbe ter o tem ob 1O0 litrov vode. Namesto luga in. sode se lahko, uporabi
tudi drugačen lug, ki ga je priznala vlada dotične drža
vestiti nadrejena oblastva.
22. Za veterinarske preglede oh mëji se smejo po ve za isto vrednega. Na postajah, ki so opremljene s po
birati samo tolike pristojbine, kolikršnih je treba, da se trebnimi napravami, se sme uporabiti namesto luga iz
pokrijejo dejanski in osebni izdatki, ter ne smejo biti sode za čim skrbnejše čiščenje tal, stropa in sten vodna
višjo od tistih, ki se pobirajo iz istega povoda na katerem para z napravami, ki so prikladne za to; vodna para,
ki naj se uporabi, mora imeti pritisk najmanj dveh atmo
koli drugem delu meje. • •' • •
23. Pri prevažanju živih živali po železnici ali ladji sfer;
na
i ne bo razlogov za pritožbe, češ da so preveč natob) če je inficiran voz z govejo kugo, vraničnim pri
vorjene. Zato- se izdajo primerne odredbe, ki se naj na sadom, šuštavcem, divjačinsko in govejo kugo, slinavko
natovornih postajah predpisno izpolnjujejo.
in parkljevko, smrkavostjo, svinjsko kugò, svinjsko rde24. (!) če se uvažajo žive živali (vštevšd tudd perut čico, perutninsko kolero, kokošjo kugo aH če je nujno
nino) z ozemlja ene stranke pogodnice v ozemlje druge sumljiv ene takih infekcij, se morajo poleg tega, da se
stranke pogodnice čez drugo državo; jih sprejme uvozna uporabi eno izmed obeh postopanj, predpisanih ppd a),
drža va. v. vsakem primeru in neglede na njih gospodar- še skrbno namazati tla, strop in stene s triodstotno raz
s
topino zmesi iz krezola in žveplove kisline ali z dvood'ko namembo.
(2) Če ne bi tako sprejete živali ustrezale predpisa stotno raztopino formaldehida. Zmes iz krezola in žvep
love kisline se mora napraviti z mešanjem dveh delov
nim pogojem,, je postopati z-njim i po predpisih uvozne
država o čemer naj se veterinarski delegat druge stran sirovega krezola (cresolum erudum v zdravilski knjigi
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ene strank pogodnic) in enega dela sirove žveplo ve
kisline (acidum sulfuricum crudum v zdravilski knjigi
ene strank pogodnic) ob navadni temperaturi Za napravljanje triodstotne raztopine se srne uporabljati zmes najzgodneje 24 ur in najpozneje tri mesece po njeni na
pravi. Raztopina se mora uporabiti v 24 urah.
Namesto mazanja se sme uporabiti brizganje z apa
ratom, ki ga priznava vlada dotične države za primer
nega.
3. Poostreni način desinfekcije (točka 2., lit. b) se
upcrablja navadno samo po naredbi veterinarske poli
cije; brez take naredbe pa se uporabi tudi, če so služili
vozovi za prevoz parkljarjev s postaj, v katerih 20-kilometerski okolici se pojavlja slinavka in parkljevka ali
se še ni proglasila za prestano. Pristojno upravno oblastvo je upravičeno, odrediti poostreno desinfekeijo (toč
ka 2., lit. b) tudi v drugih" primerih, če se ji zdi neiz
ogibno potrebno, da se ne zanesejo gorenje kužne bo
lezni.
4. Če se mora izvršiti poostrena desinfekcija (toč
ka 2., lit. b) na vozovih z notranjim opažem, je treba
opaž sneti ter ga očistiti in razkužiti prav tako kakor
voz. Notranjega opaža ni treba snemati, če so se trans
portirale v vozu male živali posamič vložene v posebne
zavoje.
5. H Pri oblazinjenih vozovih je treba blazine, ki
morajo biti odstranljive, skrbno očistiti. Če se je zgo
dila infekcija z eno izmed kužnih bolezni, imenovanih
pod točko 2., lit. b), ali če gre za nujsn sum talce kužne
bolezni, se morajo blazine sežgati.
(2) Z vozom je treba loitopati na način, označen v
točkah 1. do 3. Inozemski -ozovi (ki ne pripadajo no
beni stranki pogodnici), katerih blazine niso odstran
ljive, se ne smejo iznova natovarjati.
6. (*) Pri vozovih, ki so služili za prevoz poedinih
malih živali (iazen perutnine) v zabojih ali kletkah in
niso onesnaženi z nasteljo, krmo, izmetki itd., se smatra
umivanje sten, tal in stropa z vročo vodo za zadostno
de jinfekcijo; vendar pa -eljajo tudi tukaj odredbe v
točkah 2., lit. b), in 3.
(2) Vozovi, uporabljeni za prevoz vložene žive pe
rugine, se morajo očistiti in razkužiti po prednjih pred
pisih samo, če so onesnaženi z nasteljo, krmo ali izmetki.
7. f1) Stranki pogodnici se zavezujeta, nalepljati na
železniške vozove, ki se uporabljajo za transportiranje
živali zgoraj označenih vrst, ob natovoritvi, na vozove,
ki prihajajo iz drugih držav, pa ob prihodu na njiju
ozemlje, -rumene listke z napisom: >Naj se razkuži«. Če
je treba uporabiti za voz poostreno desinfekeijo (točka 2.,
lit. b, in 3.), se mora na oni postaji, kjer nastopijo ali
kjer se zaznajo činjenice za to vrsto desinfekcije, opre
miti z rumenim listkom, ki ima na sredi natisnjeno na
vpično rdečo prbgo in napis: >Naj se poostreno razkuži«.
Po desinfekciji se morajo ti listki odstraniti in na njib
mesto je treba prilepiti bele listke z napisom: »Razku
ženo dne . .4
ob . . . . uri«; šele ob ponovni,
natovoritvi se morajo ti listki odstraniti.
(*) Vozovi, uporabljeni za prevoz vložene žive .pe
rutnine, se morajo, kolikor je njih čiščenje in desinficiranje potrebno po točki 6., drugem odstavku, opremiti z
listki na sprejemni postaji.
(") Cerne bi bil voz opremljen z zgoraj omenjenimi
listki, ko prehaja z ozemlja ene stranke pôgodnice. na
ozemlje druge stranke pogodnice. ga mora opremiti /
njimi na obmejni prehodni postaji prevzemajoča uprava.

8. Železniški vozovi, prazni ali natovo.rjeni z dru
gim blagom, ne pa z živalmi zgoraj omenjenih vrst, ki
prihajajo na ozemlje ene stranke pogodnice in ki se jim
pozna od zunaj, da so se uporabili za prevoz takih ži
vali, a niso bili očiščeni in razkuženi po predpisih tega
sporzauma, se morajo, če se ne zavrnejo, očistiti in raz
kužiti po predpisih tega sporazuma.
9. Gornje odredbe se uporabljajo analogno tudi. nr-.
ladje glede onih predelov, ki so se uporabili za nasta
nitev živali ali v katere so živali prišle.

Priloga III.
k sporazumu o živalskih kužnih boleznih.

Sporazum
o paši.
1. Prebivalcem obmejnega pasu v republiki Avstriji
in kraljevini Jugoslaviji se dovoljuje, goniti živino čez
državno mejo zaradi paše na planinskih pašnikih. G on: to
se smejo čez mejo: goveda, kopitarji, ovce, koze in svi
nje. Za svinje se mora predložiti dokaz, da so bile v ti
stem letu, v katerem se gonijo čez mejo, zaščitno cep
ljene zoper rdečico.
2. Za prehod živali čez mejo na pašo se uporabljajo
odredbe carinskega postopanja za uvoz-izvoz na povratek.
3. Za pregon živali čez mejo je treba v prvi vrsti
upoštevati vsa pota, k i ' s o dopuščena za obči o.bme„ni
promet med republiko Avstrijo in kraljevino Jugoslavijo.
Obojestranska obmejna sreska in carinska oblastva •
smejo odrediti sporazumno za pregon živine tudi druga
pota, če je treba.
4. Za pregon' živali čez mejo na pašo na planinskih
pašnikih veljajo te-le odredbe:
a) Lastnik mora predložiti za živali pravilno izpolnjeno
živinske potne liste, ki jih izdajajo občinska oolastva
tistega kraja, kjer prebivajo živali, in v katerih mera
biti označeno, da so izdani samo za pregon na pašo.
Poleg tega morajo imeli potrdilo državnega ali za to
po državnem oblast vu posebej pooblaščenega veteri
narja o individualnem zdravju živali in o tem, da v
občinah, kjer so živali prebivale, ni nobene živalske
kužne bolezni, ki se lahko prenese na dotično vrsto
živali in ki jo je treba obvezno naznaniti.
Za živali iste vrste in istega lastnika, ki te go
nijo čez mejo na isto pašo, se sme izdati skupu; ži
vinski potni list.
'<
Poedini primeri vraničnega prisada, šuštavca,
mehurčastega izpuščaja, rdečice, stekline, kakor tudi
oblike tuberkuloze, ki jo je treba obvezno naznaniti,
ne ovirajo izdaje živinskega potnega lista, če *e niso
pojavili v dvorcih, iz katerih se gonijo živali na p'aninsko pašo. Na živinskem potnem listu mora sUižbujoči živinozdravnik tudi označiti, ali in zoper ka
tere živalske bolezni so bile živali v tekočem letu za
ščitno cepljene.
b) Lastnik živali mora izročiti ob pregonu živali čez
mejo na planinsko pašo obmejnim carinskim .oblastvom — carinarnici ali carinskemu oddelku — obeh
držav pogodnic in oblastvu občine, v katero se živali
gonijo čez mejo. po en svojeročno podpisan seznamek
živali, določenih za pregon. V seznamku je treba za
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vsako poedino žival označiti vrste, spol, starost, even
tualno brejost, barvo in posebne znake. Na podstavi
tega seznamka in živinskih potnih listov postopajo
obojestranska carinska cblastva po točki 2.
Carinsko postopanje- in veterinarski pregled po ve
terinarju države, v katero se živina gon' čez mejo, se iz
vrši na tistih obmejnih točkah in ob onih dneh, ki jih
sporazumno določijo obojestranska obmejna sreska in
carinska oblastva.
Obmejna carinska oblastva potrdijo izvršeno carin
sko ekspedicijo ob pregonu živali tudi na seznamkih.
Carinska davščina se ne pobira ne ob pregonu na
pašo ne ob povratku, nego se samo zavaruje. Za zavaro
vanje se sme sprejeti tudi pismeno jamstvo lastnika sa
mega ali drugo jamstvo, določeno v zakonskih predpisih.
Pašna živina jamči v ustreznem številu živali, carinskim
oblastvom za carinske davščine in eventualne kazni, če
ne položi lastnik drugačnega zavarovanja.
o. Potrdilo o zdravju na živinskem potnem listu ve
lja za deset dni. Če živali v tem času ne prestopijo meje,
mora pristojni veterinar zdravje na živinskem potnem
listu iznova potrditi.
6. č e bi se ugotovilo z veterinarskim pregledom ob
prehodu čez mejo na planinsko pašo, da je tudi samo
ena žival bolna za kužno boleznijo ali sumljiva kužne
bolezni, se živali one vrste, na katero se utegne pre
nesti taka kužna bolezen, ne smejo pustiti čez mejo.
7. Če se ugotovi z veterinarskim pregledom sumljivo
kužno stanje po točki 6. in se zaradi tega pregon živine
na pašo ne dopusti, se sme pozvati na lastnikovo zahtevo
in ob njegovih stroških zaradi ponovnega pregleda vete
rinarski šef političnega oblastva druge stopnje tiste dr
žave, v katero naj se živina pregoni. Dokler ne pride, se
določi sporazumno z lastnikom bivališče za živali pod
nadzorstvom in po predpisih pristojnih oblastev dotične
države. Strokovno mnenje veterinarskega šefa je odlo
čilno.
_ 8. Uspeh veterinarskega pregleda ob prehodu Čez
^ejo se mora zapisati na živinske potne liste in v seznamke.
9. Tako overovljene živinske potne liste mora hra
niti tisti, ki goni živino na pašo.
10. Če se pošiljajo na planinsko pašo koze, sme izdati
Pristojno gozdno oblastvo predpise za zaščito gozdov,
upoštevaje pri tem kar največ obstoječe privatne pravice
do paše.
U. Ko so gorenje odredbe izpolnjene, se dovoli pre
gon živine na pašo; predhodno pa ga je treba prijaviti
občini, kjer je pašnik.
12. Za pašno živino veljajo isti zakonski veterinami
Predpis} kakor za domačo živino. Zlasti mora lastnik ali
njegov namestnik v 24 urah prijaviti vsak sumljiv pri
mer kužne bolezni in vsako poginulo žival predstojniku
občine, v katere okolišu je paša. Če se pojavi pri tuji
živini, ki je na paši, kužna bolezen in se mora zaradš
t6
ga okužena ali kužne bolezni sumljiva žival pobiti,
ugotovi pristojna komisija za zatiranje kužnih bolezni z
zapisnikom vse okolnosti, ki jih je treba upoštevati za
radi eventualne odškodnine. Ta zapisnik se pošlje v ori
ginalu ali v overovljenem prepisu političnemu oblastvu
izvorne države.
Ce se pojavi pri pašni živini vranični prisad ali šustavec, se izvrši izvid in ocenitev kakor pri domačih
živalih.
. 13. Samci inozemske živine se ne smejo uporabljati
0 0
planinski paši brez posebne dovolitve pristojnega ob
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lastva za pri puščanje k domačim živalim; prav tako pa
se ne smejo samci domačih «živali uporabljati zapripur
ščanje k inozemskim živalim, ki so na paši.
14. Preden se vrnejo živali s planinske pase, kar
so mora zgoditi po isti poti, po kateri je bila živina pri
gnana na pašo, najkesneje v devetih mesecih po preg'jnu, jih mora lastnik prijaviti obojestranskim pristojnim
obmejnim carinskim oblastvom (točka 4., lit. b) in pred
ložiti živinske potne liste. Ko se uverijo carinska ob
lastva po seznamkih, ki so shranjeni pri njih, da se vra
čajo iste živali, izvrše carinsko ekspedicijo po carinskih
predpisih ter potem vrnejo položeno jamstvo.
Živali, rojene med pašo, se morajo vrniti s svojimi
materami v izvorno državo; zanje se ne plača carina.
15. Prodajati živali na paši ni dovoljeno. Če se. ne
vrnejo živali iz inozemstva v devetih mesecih po pregonu
na pašo ali če se ne vrnejo vse in se to ne more opra
vičiti, je treba postopati po carinskih predpisih držav
pogodnic.
16. Povratek živali s paše je prepovedan, če se jo
pojavila bodisi pri pcedinih živalih na paši, bodisi y ob
čini, kjer je paša, prenosna bolezen, ki se mora obvezno
prijaviti, ako se je bati, da bi se kužna bolezen razr
širila. Isto velja, Če se pojavi živalska kužna bolezen v
kraju, skozi katerega se morajo živali vrniti. Če je po
vratek nujno potreben, ker je premalo krme, ker so vre
menske razmere neugodne itd., se sme povratek dovo
liti; toda predhodno morajo odrediti pristojna oblastva
obeh držav, česar je treba, da se kužna bolezen ne ТЗЈГ
širi. O tem je treba obvestiti tudi pristojna politicW,
občinska in carinska oblastva države, v katero se živali
vračajo.
17. Za živali, poginule ali zaklane v sili pred po
vratkom s paše, se predloži o tem za vsak poedini pri
mer obmejnemu carinskemu oblastvu (točka 4., lit. b)
veterinarjevo potrdilo ali pa potrdilo občinskega predstojništva. Brez tega potrdila se mora plačati za vsako
žival, ki se ne bi vrnila, pripadajoča carina. Če se ca
rina ne bi plačala,,je carinsko oblastvo upravičeno, po
ltriti carino iz izkupila za ostale živali.
18. Meso in kože živali, ki so na planinski paši po
ginile aili so bile zaklane v sili, a niso bile bolne za kužno
boleznijo ali sumljive kužne bolezni, se smejo, če so
opremljene z veterinarskim potrdilom ali s potrdilom,
ki ga je izdalo pristojno oblastvo dotične države, prenesti
(prepeljati) v izvorno državo, ne da bi se plačala carina.
To se mora prijaviti obmejnim carinskim oblastvonj
(točka 4., lit. b), ki označijo to na seznamku.
19. Živalski in mlekarski pridelki, dobljeni med pa
šo, kakor: mleko, sirovo" maslo, sir, dlaka, volna, rogovi,
parklji in kože poginulih živali ali živali, zaklanih vsili,
se morajo, kolikor ni njih uporaba prepovedana [z veterinarno-policijskih razlogov, razen tistih količin^ ki so
se potrošile na planinskem gospodarstvu, prenesti: (pre
peljati) v izvorno državo pod kontrolo carinskih oblastev
(točka 4., lit. b) in so prosti carine.
Za sir in sirovo maslo, ki se pridobita med pašo od
pašne živine in ki se smeta brez carinskih davščin pre
nesti (prepeljati) čez mejo, se določajo naslednje največje
količine dnevne produkcije:
sirovo maslo za vsako kravo 0-16 kg, za vsako kozo
0'032 kg; sir za vsako kravo 0'29 kg, za vsako kozo
0*058 kg, za vsako ovco 0-029 kg. Ti proizvodi se morajo
prenesti (prepeljati) istočasno ob povratku živali ali pa
najkesneje v štirih tednih po povratku živali..
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20. Lastniki in gonjači — spremljevalci — živine mo
rajo biti opremljeni z obmejnimi kartami, v katerih mora
biti potrjeno to njih svojstvo. Te obmejne karte dajo
imetnikom pravico, oditi na planino in bivati na njej.
21. Planinsko osebje mora biti, preden prestopi me
jo, prijavljeno pri pristojnih političnih oblastvih tiste
države, v katero naj se živali pregonijo; ta oblast va pa
potrdijo to njegovo svojstvo na obmejnih kartah. S temi
izkaznicami sme to osebje, dokler traja paša, bivati na
planinah.
22. Lastniki, ki imajo zaradi svojih živali posla pri
oblastvih sosednje države, smejo hoditi tja samo p-"» potih,
odrejenih za obči promet ali za obmejne prebivalce. Ob
prehodu čez mejo se morajo prijaviti pri pristojnih ob
mejnih kontrolnih oblastvih.
23. Lastnikom živine in njih planinskemu osebju, ki
Imajo obmejne karte (točki 20. in 21.), je dovoljeno,
iskati živali,; ki so zablodile na tuje državno ozemlje,
da jih vrnejo k čredi. Predhodno se morajo javiti pri
najbližjem občinskem oblastvu ali najbližjem obmejnem
kontrolnem organu. Občinsko oblastvo ali kontrolni or
gan jim izda zato, da smejo.iti iskat živali, prepustnico
s točnim popisom iskanih živali.
24. Inozemska živina na planinski paši se ne s-me
rekvirirati.
..•25. Za veterinarski pregled ob prehodu čez mejo
plačujejo . lastniki živine iste pristojbine, ki -o predpi
sane^ za,,Obmejni veterinarski pregled v medsebojnem
živinskem prometu.
Stroški veterinarne kontrole ali nadzorstva med ЈЧЈšo/obrerhenjajo tisto državo ali občino, na katere ozemlju
je^paŠnik.
"'"' Gorenje odredbe se morajo uporabljati smiselno tudi
na promet pašne živine dvclastnikov in tistih oseb, ki
imajo služnost na paši, če se njih živina ne vrača vsak
dan s paše.

2. presno sadje z vštetim grozdjem, posušeno sadje,
presna zelenjava, presno mleko, kislo mleko, živalska
kri;
3. drva, premog, lesno oglje, šota, šotno oglje;
4. kamenje za tlakovanje, rezani in nerezani kame
ni, razen plošč manj nego 16 cm debelih, smirek v kosih,
gramoz in pesek, apno, mavec, glina, lapor in vobče na
vadne prsti vseh vrst;
5. razdrobljen pepel, naravna in umetna gnojila,
uroži, brozga, ostanki, ki se dobivajo pri stiskanju sadja
in oljnih semen;
6. moka, kruh in navadno pecivo v količinah po 3
kilograme;
7. do 5 jajec;
8. meso, sir, sirovo maslo in smetana v količinah po
1 kg.
(2) Carinska oprostitev ne velja za razpošiljanje po
pošti.
(3) Predmete, navedene v .točkah 1. do 5., smejo
prenašati (prevažati) obmejni prebivalci čez mejo tudi
v količini, ki zadošča potrebi za dalj časa, če dokažejo
carinskim oblastvom to potrebo.
Člen 3. 0) Žito, oljna semena in okrogli les, ki jih
prenašajo (prevažajo) obmejni prebivalci v obmejni pas
druge stranke pogodnice, da jih tam zmeljejo, pophajo
ali razrežejo ter jih v predelanem stanju prevozijo памј,
so oproščeni carin in ostalih davščin (razen carinskih
manipulacijskih pristojbin) ob uvozu in izvozu kakor tu
di pri povratku ob pogojih, ki so predpisani za promet
za predelovanje; za zavarovanje pa ni treba polagati
gotovine. • '
Za ta promet se ne zahteva predhodna odobritev
centralnih oblastev.
(2) Transport tja in nazaj se mora izvršiti po isti
poti.
(3) Natančnejše odredbe predpišejo sporazumno pri
stojna oblastva obeh strank pogodnic.

Člen 4. ( г ) Vseh uvoznih in izvoznih carin in dav
ščin
in vseh taks so oproščeni: izdelana zdravila, KÌ
Sporazum
hodijo ponje prebivalci obmejnega pasu ene stranke pogodnice na recept, izdan po zdravniku ali veterinarju, ki
o ureditvi obmejnega prometa.
je upravičen, izvrševati prakso, v sosednjo lekarno v ob
Da' bd se uredil promet v obmejnih pasovih skladno
mejnem pasu 'druge stranke pogodnice, prav tako pa rudi
e potrebami vsakdanjega življenja obmejnih prebival ei', navadne zdravilne tvarine, ki se prosto prodajajo po le
t j . tistih državljanov obeh strank pogodnic, ki Ln-isjo karnah in drogerijah, in sicer v količini, ki ustreza oseb
redno bivališče, v obojestranskem obmejnem pasu, *ta ni potrebi, razen tistih zdravil in zdravilnih tvarin, ka
dogovorili stranki pogodnici te-le odredbe:
terih uvoz je prepovedan ali pa je treba zanj posebnega
" Člen 1. C) Za obmejni pas se smatra pas, širok do dovolila.
l O k m na obeh straneh meje med strankama pogodni(*.). Dalje so prosti uvoznih in izvoznih davščin ter
<samal ;
žigovine:
venci in šopki iz naravnih cvetic (cveti, cvetni
:' i'(»)-Seznamek občin, katerih okoliši ali deli okcliše r
listi in popki), listi (tudi palmove veje), morski mah;
spadajo sedaj v obmejni pas, je v prilogi I.
trave ali vejice (tudi s plodi ali šiškami), sveži ali po
'•'' {*) Stranki pogodnici si pridržujeta pravico, po kra sušeni, tudi s podlogami iz lesa, žice, slame ali temu
podobno, kakor tudi s trakovi in vrvicami te predilnih
jevnih potrebah s sporazumom obojestranskih oblaste*
Ha pbédihih krajih ta; pas izpremeniti ali razširiti; "en- tvarin.ali papirja; dalje rastline vsake vrste, pa tudi v
loncih. Prost uvoz -se sme dovoliti samo pri uvozu ali
dar" f>à ne sme biti obmejni pas širši od 15 km na eni
izvozu ob svečanih priložnostih (slavi, zadušnicah, svat
în-nâ drugi strani meje.
Člen 2. (*) V vzajemnem obmejnem prometu so bah, pogrebih), ne pa, če se prenašajo ti predmeti čez
mejo v obrtne ali trgovinske namene.
oproščeni vseh uvoznih in izvoznih carin in davščin in
vseh takš spodaj navedeni predmeti in zemeljski pro' Člen 5. (*) Oproščeni so vseh uvoznih in izvoznih
tevòdi; pridelani v obmejnem pasu:,
carin in ostalih davščin (razen carinskih manipulacijskih
pristojbin), in sicer brez carinskega zavarovanja, samo
i. seno. slama, zelena živalska krma, nastelja za
če se izpolnjujejo veljavni carinski predpisi: rabljene
uvali vsake vrste in ločje;
•'
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zaobale (vreče, sodi, konve, košare in temu podobno) in • c) živila, potrebna za kmetijske delavce.
transportna sredstva, ki služijo za transport med obema
2. Tisti dvolastniki (rodbinski člani, posli), katerih
obmejnima pasovoma blaga in zemeljskih pridelkov, na
strnjeno zemljišče seče mejna carinska črta (dvolastniki
vedenih v členu 3., in sicer napolnjeni ob transportu
v ožjem smislu), smejo prenašati (prevažati) razen
tja in izpraznjeni ob transportu nazaj in obratno.
predmetov, navedenih v točki 1. pod a) do c), ob. istih
2
( ) Kolikor so take zaobale zavezane žigosanju, sta
pogojih, ki so navedeni v točki l. ? z enega dela svojega
se stranki pogodni« sporazumeli, da se žigi, ki jih vtisne
posestva na drugega in nazaj.še te-le predmete:
oblastvo ene stranke pogodnice, obojestranski priznavajo
in da smejo zaobale, opremljene z žigi ene stranke po- a) seme, potrebno za posetev na dotičnem Jtmetijskejp
posestvu;
.. godnice, prosto prihajati na obmejno ozemlje druge
. b) kmetijske pridelke, dobljene na dotičnem kmetijskem
stranke pogodnice ali odhajati z njega.
posestvu, z vinom vred, nadalje živinorejske proiz
Člen 6. (!) Vseh uvoznih in izvoznih carin in, osta
vode. Z:ito se sme prevažati tudi prevejano, koruza
lih davščin (razen carinskih manipulacijskih pristojbin)
pa orobkaha;
je oproščeno kmetijsko, gozdno in ostaloorodje in orodje
c)
prenosna
in prevozna sredstva) potrebna za to.
za vsakdanjo rabo, vštevši pridatke ob njega popravilu,
3. Kmetijske proizvode je treba prepeljati do> dne
ki se prinaša (prevaža) zaradi popravila v obmejni pas
druge stranke pogodnice in se odtod vrača v naprej do 31. marca prihodnjega gospodarskega leta, vino pa do
dne 30. junija prihodnjega gospodarskega leta v obmejni
ločenem roku. Odobritve centralnih oblastev ni treba.
2
pas stalnega stanovališča.
- '
( ) Glede, postopanja velja odredba člena 3.
1
4.
Priprave
in
predmeti,
ki
nriso.
za
potrošek, se mo
, Člen 7. i ) S pridržkom carinskega zavarovanja,
rajo
spraviti
do
dne
31.
decembra
vsakega
gospodarskega
predpisanega za ekspedicije na povratek, toda brez po
laganja carine v gotovini in brez zaprosila za predhodno leta nazaj v lastni obmejni pas; Čez ta rok smejo ostati
odobritev centralnih oblastev so proste.carine in ostalih v oncstranskem obmejnem pasu samo, če' so bili ob iz
davščin (razen pristojbin za carinske manipulacijske po daji dvolastniške prehodnice prijavljeni kot (inventami
sle): živali za plemenjenje, za skopitev, za zdravljenje, predmeti in so se kot taki označili v njej.
za tehtanje in za začasno delo, kmetijski stroji in kme
5. Obmejni prebivalci, ki imajo služnostno pravico
tijsko orodje za začasno uporabo s potrebnimi transport do paše, uživajo iste ugodnosti kakor dvolastniki, če
nimi sredstvi vred.
leže služeča in gospodujoča zemljišča v obmejnem pasu.
6. Odredba člena 8. se uporablja prav tako na -dvc(2) Prehod čez mejo je dovoljen samo po potih, ki
jih določijo sporazumno oblastva obeh strank pogodnic. lastna posestva cerkev in samoupravnih teles kaker
Za prehod se mora dobiti predhodna dovolitev pristojne ludi agrarnih zajednic.
'•::•'.
carinarnice ali carinskega oddelka.
7. Dvolastniki v širšem in ožjem smislu (točki 1.
Zaradi kontrole tega živinskega prometa mora po in 2. tega člena) dobivajo razen obmejne karte (Člen 10.У
;!
kazati lastnik živali carinarnici druge stranke pogodnice izkaznico pristojnega carinskega oblastva v svojem sta^ "
novališču, s katero se potrjuje njih dvolastniško svoj
listino o ekspediciji, izvršeni pri njegovi carinarnici.
stvo (rodbina, posli) in ki jo mora vidirati carinsko ob-'
Člen 8.
1. Državljani strank pogodnic, ki itnajo stalno stano- lastvo druge stranke pogodnice. Te Izkaznice ni ttebà
vališče' v obmejnem pasu ene stranke pogodnice, zem opremljati s sliko.
8. Spredaj omenjene ugodnosti se uporabljajo samo
ljišča pa na ozemlju druge, prav tako v obmejnem pasu
(dvolastniki v širšem smislu), so istotako kakor, njih na tiste dvolastnike, ki so sedaj lastniki ali ki pridobe
pozneje zemljišča.med živimi ali z dedovanjem od oseb,
rodbinski člani in njih posli upravičeni, transportirati
brez uvoznih- ali izvoznih carin, davščin in taks od svojih po katerih bi mogli po zakonih države, n a katere ozem
t i s na svoja zemljišča in obratno naslednje- predmete: lju je dvolastniško gospodarstvo, podedovati tako po
a
sestvo kot zakoniti dediči. . ' , . - . ' .
) delovno in pašno živino.
Člen 9. Na živinski promet v obmejnem pasu obeh
Pašna živina se mora vrniti vsak dan. Na pašno,
živino, ki se ne vrača vsak dan, se uporabljajo od strank pogodnic se uporabljajo odredbe sporazuma o
redbe sporazuma o izgonu živine na pašo (priloga III. živalskih kužnih boleznih (priloga D, k trgovinski po
godbi).
. • [.
k sporazumu o živalskih kužnih boleznih);
., . člen 10. C1).-Za prehod čez mejo zadošča prebival r
•Ai kmetijske priprave, kmetijsko orodje in stroje za ob
delovanje zemlje, gozdno orodje in gozdne priprave cem obmejnega pasu obmejna karta, s katero se smejp
.-., za sekanje in prenašanje (prevažanje) lesa, vinograd prosto gibati v obmejnem pasu druge stranke pogodnice.
niške količe, ličje, vinogradniške brizgalnice in škro
Ekspedicijo, transportnih sredstev kakršnekoli vrste,
pilnice, tudi s cevmi; razen tega vsakovrstne pripo ki jih rabijo obmejni prebivalci ob prehodu čez mejo,
močke za zatiranje kmetijskih škodljivcev, kolikor je smejo vršiti vse carinarnice in njih oddelki po predpisih,
•
'•
' 4ijih uporabljanje dovoljeno na ozemlju dotične stranke ki veljajo za ekspedicije na povratek. '.
. . . '\.f_
pogodnice; nadalje kletarske priprave, in- sicer: kle(')
Obmejna
karta
mora
biti
opremljena
š
fotografijo
!
; rtarska vedra za pretakanje, kadi in sode, pipe za ter mora obsezati imetnikov osebni popiö. Izdajajo jo
:
lesene sode, ivehe iz lesa ali plute, ščeti za sode, , politična sreska oblastva, njih ekspoziture ala državni
tehtnice za mošt in vino, cevi in sesaljke za pretaka- obmejni komisariat njégqvega stanovališča, vidirati pa jp
!
öje, kladiva za sode in za nabijanje obročev, sodarske mora pristojno oblastvo druge stranke pogodnice. Ob
nože, obroče za sode iz lesa ali železa, lestve za vto- mejne karte in vize veljajo za leto dni; ko ta rok poteče,
varjanje sodov in žveolp za žveplanje sodov — vse se lahko podaljšajo.
tukaj navedene predmete v količinah, potrebnih za
(3) Za več rodbinskih članov se sme izdati tudi
. dotično delo — s potrebnimi transportnimi sredstvi skupna obmejna karta. Če se dado vse osebe, označene
v
vred;
v kartij razločno spoznati na prilepljeni fotografiji

,&£••:,
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4
( ) Otrokom pod 12 leti ni treba imeti, бе prestopijo mejo brez uvoznih in izvoznih carin orodje in pomožni
mejo v spremstvu odraslih oseb, lastne obmejne karte, material.
4. Obmejnim prebivalcem obeh strank pogodnic, ki
ako so vpisani v obmejno karto dotičnih oseb.
5
( ) Na zahtevo dvolsatnikov izda carinsko oblastvo, se bavijo s prevozom in prenosom oseb in blaga (tudi
sklicevaje se na dvolastno posestvo, posebne izkazoice z avtomobili) v svojem lastnem pasu, se dovoljuje, da
za prehod čez mejo zaradi lažjega obdelovanja dvolast- smejo izvrševati ta poklic med raznimi točkami enega
nih posestev, in sicer za rodbinske člane, za njih posle in drugega obmejnega pasu.
in za poedine delavce, ki imajo obmejne karte.
5. Transportna sredstva, potrebna za prevoz in pre
nos oseb in blaga, in potrebna vprežna živina s potreb
Za vidiranje te izkaznice, za katero se ne zahteva
fotografija, se ne pobira nikakršna pristo}bina.
a m i priteklinami vred so oproščena vseh uvoznih in
(") Na podstavi obmejne karte je dovoljeno, uporab izvoznih carin; vendar pa so obojestranska pristojna ca
ljati tudi železnico v obmejnem pasu in prehajati čez
rinska oblastva upravičena, zahtevati carinsko zavaro
mejo po železnici; vendar pa niso s tem razveljavljeni
vanje, toda ne s položbo v gotovini.
predpisi, ki se nanašajo na prevozni promet.
6. Na lastnike prevoznih in prenosnih sredstev upo
• (l) Na podstavi obmejne karte je dovoljen prebival rablja vsaka stranka pogodnica prometne predpise, ki
cem .obmejnega pasu čim lažji pristop k pristojnim oblast- veljajo na njenem "ozemlju.
vom prve stopnje, katerih sedež je zunaj obmejnega
7. Za izvrševanje svojega obrta niso obrtniki, ome
pasu; v ta namen cznamenujejo obojestranska oblastva
njeni v točkah 3. in 4., zavezani plačevati na ozemlju
strank pogodnic kraje, kjer se sme meja prestopati.
druge stranke pogodnice nobenega obrtnega davka ali
8
( ) Bivanje v obmejnem p?.su na podstavi obmejne drugih davkov. Od tega se izvzema prevoz s potniškimi
karte na irne bit: po navadi daljže od treh dni.
ali tovornimi avtomobili, na katerega se uporabljajo od
Člen 11. 0) Obmejni prebivalci smejo hoditi čez redbe, predpisane za ta promet na ozemlju ene in druge
mejo samo v času od solnčnega vzhoda do solnčnega
stranke pogodnice.
za j ada, kolikor niso določene v členih 12. in 14. tega
8. Natančnejše odredbe o tem prometu predpišejo
spcrazuma izjeme. Začetek in konec časa, dovoljenega
sporazumno oblastva obeli strank pogodnic.
za prehod, se vedno pravočasno objavi z nabitkom pri
9. Zdravniki in veterinarji kakor tudi obrtniki, ome
carinskih oblastvih.
njeni v točkah 3. in 4. morajo biti opremljeni razen _ z
(") Ob setvi, košnji in trgatvi izdado carinska ob- obmejno karto še s potrdilom, izdanim po oblastvu njih
lastva. če je treba, glede čaea za vsakdanji prehod pred stanovališča, ki potrjuje njih poklic in pravico, izvrševati
pise, ki se ne skladajo s temi pravili.
ta poklic v njih lastni državi. Tudi to potrdilo in obmejno
Člen 12. (') V posebno nujnih primerih (težka obo karto vid ira pristojno oblastvo druge stranke pogodnice.
lelost, nezgoda, smrt, pogreb itd.) smejo. obmejni kon V teh potrdilih mora biti točno popisano tudi transportno
trolni organi tudi na kratko dovoliti obmejnim prebival sredstvo ki ga uporabljajo te osebe za prehod črez mejo.
cem prehod tez mejo v obeh smereh in kratkoročno
Člen 15. Obmejne karte, prepustnice, prehodnice
bivanje v obmejnem pasu. Dovolitev se izda s propust- dvolastnikov kakor tudi izkaznice in potrdila, ki jih
niço po priloženem obrazcu in velja samo za. enkraten
navajata, člen 10., peti odstavek, in člen 14., se.morajo
prehod čez mejno črto v obeh smereh.
po preteku njih veljavnosti, odnosno ko jim ugasne ve
(=) Ob elementarnih nezgodah (gozdnih in drugih i ljavnost, nemudoma vrniti onemu oblastvu, ki jih je
požarih, poplavah in temu podobnem) se dovoli osebam, izdalo.
pozvanim na pomoč, da smejo prestopiti mejo z zaprego
Vsaka zloraba zgoraj imenovanih listin se kaznuje
in potrebnimi pripravami ter se vrniti brez posebnih for — neglede na posledice, določene v členu 16. — po
malnosti, celo tudi ponoči.
zakonskih predpisih tiste stranke pogodnice. na katere
• Člen 13. ( l ) Za obmejne karte, prepustnice, prehod- ozemlju se je zgodila.
nice dvolastnikov in za izkaznice, označene v Členu 10.,
••• člen 16. Ugodnosti v obmejnem prometu se ne upo
petem odstavku, kakor tudi za njih vize se ne pobira
rabljajo na tiste osebe, ki se kaznujejo trikrat zaradi
nikakršna takra.
težkih carinskih prestopkov ali enkrat za tri take pre
(') Stroški, povzročeni z izdajo in vidiiranjem, se
stopke.
morajo znižati na najmanjšo mero.
Prav tako se sinejo odvzeti omenjene ugodnosti tistim
Člen 11. 1. Stranki pogodnici izjavljata, da hočeta
osebam, ki se proglase za krive, da so zlorabile karte
dovoljevati zdravnikom in veterinarjem, stanujc6!m v ob
in izkaznice, označene v členih 13. in 14.
mejnem pasu, izvrševanje njih poklica v obmejnem pasu
Stranki pogodnici si pridržujeta pravico, v posebnih
v nujnih primerih, zlasti pa ob nezgodah.
primerih iz razlogov državne in javne varnosti prepo
' 2 . Izvrševaje svoj poklic, smejo prehajati zdravniki
vedati . prestop na svoje ozemlje poeHinim obmejnim
in veterinarji; čez mejo tudi na vozovih, avtomobilih,
prebivalcem; če pa gre za izjemne razmere (kakor
biciklih, motornih kolesih aii na konjih skupno z vozniki
n. pr. za pokrete zoper državno varnost, za nevarnost
ali šoferji transportnih,sredstev, ki so jih uporabili, ne
kužnih bolezni), smeta začasno prepovedati obmejni
da bi se morali prijaviti carinskemu oblastvu. če je treba,
promet popolnoma ali samo na poedinih delih meje.
tudi peneči. S seboj smejo nositi instrumente., potrebne
Če naj se obmejni promet ustavi, mora vlada, ki
za izvrševanje njih poklica, kakor tudi obvezila in ostale
dekretira prepoved, obvestiti o tem vlado druge stranke
predmete za nujno zdravniško pomoč.
pogodnice po možnosti osem dni prej.
3. Prav tako je dovoljeno obrtnikom, ki stanujejo
Če se prepove prehod čez mejo za poedine osebe,
«edaj v obmejnih pasovih in ki so doslej tamkaj izvrše
mora
oblastvo, ki je izdalo prepoved, čimprej obvestiti
vali svoj obrt, da smejo izvrševati popravila, ki so v
o
njej
pristojno oblastvo druge stranke pogodnice i» mu,
zvezi >. njih rhrtnm. * obmejnem pasu druee stranke
pogodnice. V ta namen smejo prenašati (prevažati) čez če je mogoče, navesti razloge za. to.

6. kos.
Člen 17. Stranki pogodnici bosta obveščali druga
drago o tem, koliko denarja se sme v vsakem danem
momentu prenesti v malem obmejnem prometu. Veljav
ne odredbe o tem morajo biti dostopne pri vsaki obmejni
carinarnici občemu znanju.
Člen 18. Natančnejše odredbe o uporabljanju in iz
vrševanju zgoraj označenih ugodnosti v obmejnem p'rometu kakor tudi za preprečevanje zlorabe določijo spo
razumno oblastva strank pogodnic.
Dokler se končno ne urede ti predpisi, ostanejo v
veljavi odredbe zapisnika, sestavljenega v Gradcu dne
15. oktobra 1922., kolikor se nanašajo na uporabljanje
in izvrševanje odredb, ki jih ta sporazum ni izpremenil,
in ki urejajo obmejni promet v okviru tega sporazuma.
Člen 19. Stranki pogodnici sta se sporazumeli, da
imenujeta, če zahteva to glede na potrebo ena stranka
pogodnica, zaradi enotnega tolmačenja in izvrševanja
odredb tega sporazuma, odredb y zapisniku, sestavlje
nem v Gradcu dne 15. oktobra 1922., ki ostane v' veljavi,
in posebnih sporazumov, sklenjenih v Mariboru dne 22.
novembra 1923. (glej člen 21,), pooblaščene predstavnike
obeh strank pogodnic, in sicer po enega predstavnika
Politične in carinske uprave za vso mejo ali za del meje.
Ti predstavniki stopijo v neposredni stik in izdado v
okviru svoje pooblastitve v spornih primerih sporazumno
Prikladne odredbe, ko so se razpravni predmeti 14 dni
prej medsebojno priobčili.
Izdane naredbe stopijo v veljavo najkesneje 14 dni
po doseženem sporazumu. Če se sporazum ne doseže ali
če preseza predme't meje pooblastitve, morajo zahtevali
omenjeni predstavniki navodila svoje vlade.
Člen 20. Glede turistovskega prometa se uporabljajo
odredbe sporazuma o turistovskem prometu v obmejnem
okolišu (priloga F).
Člen 21. Stranki pogodnici sta se sporazumeli, da
se nastopni sporazumi, sklenjeni dne 22. novembra 1923.
v Mariboru, sestavni del trgovinske pogodbe:
1. Sporazum o cestah, potih, mostovih, brodili, bro
darstvu in splavarstvu v obmejnem pasu med republiko
Avstrijo in kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev (prilo
ga,IL).
2. Sporazum o električnih napravah v obmejnem
Pasu med republiko Avstrijo in kraljevino Srbov, Hrva
tov in Slovencev (priloga ill.).
3. Sporazum o regulaciji Mure v mejni progi med
republiko Avstrijo in kraljevino Srbov, Hrvatov in Slo
vencev (priloga IV.).
4. Sporazum o ribji lovi v mejnih vodah med repu
bliko Avstrijo in kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev
(priloga V.).
5. Sporazum o ukoriščanju vodnih sil v obmejnem
Pasu med republiko Avstrijo in kraljevino Srbov, Hrva
tov in Slovencev (priloga VI.).*
Vsaka stranka pogoduica pa si pridržuje pravico, da
sme vsak čas zahtevati revizijo zgoraj omenjenih spo
razumov ali da jih sme odpovedati. V tem poslednjem
-Primeru izgubi odpovedani sporazum moč čez 30 dni' po
odpovedi.

Glej »Uradni list« iz L 1926., str, 632 do 634
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Priloga F.

Sporazum
o turistovskem prometu v obmejnem pasu
med republiko Avstrijo in kraljevino
Jugoslavijo.
Člen I. Turistovski promet turistov in smučarjev v
obmejnem pasu strank pogodnic je dovoljen ob pogojih,
označenih v naslednjih členih.
člen II. Meja svobodnega pasu na^ ozemlju republike
Avstrije teče od Peči (1509) zapadno do steze, ki drži
od kote 1318 v Seltschach skozi Agoritschach do želez
niške postaje v Arnoldsteinu, odtod ob železniški progi
na Vilach do Müllerna, dalje ob železniški progi do
Ledenitzen, odtod po cesti skozi Št. Jakob, Maria Eilend,
Suetschach, Feistritz do Weizelsdorîa, potem po cesti v
Ferlach, Glemach, St. Margarethen, Abtei,- Gallizien sko
zi Miklauzhof, Sšttersdorf (postajališče), Sonneck, St.
Stefan, St. Michael do postaje v Bleiburgu in odtod ob
železniški progi do skupne državne meje.
Meja svobodnega pasu na ozemlju kraljevine Jugo
slavije se prične na Peči (1509) in teče južno ob meji
med kraljevino Jugoslavijo dn kraljevino Italijo do vrha
Triglava (2863), cb poti do Aleksandrove koče, odtod do
Sedla 2366, dalje ob grebenu Kredarice (2541) — Rja.
vine (2457) — kote 1369 h koti 831; ob poti do Mojstrane
in mimo križa 641 na cesto Dovje-Jesenice in dalje v Ži
rovnico, čez koto 533 v Begunje, odtod v Tržič, Pristavo,
Gorice, Preddvor, Kokro (538), dalje na Krvavec (1853),
Sv. Ambrož (1084) in na grebenu (751) v Stahovico, da
lje po cesti do kote 636, potem mimo križa (1029) skozi
dolino Podvolovlek v Luče, odtod po cesti do kote 462,
nato na Travnik (1637) in odtod ob grebenu na Sv. Ur
šulo (1696), odtod po poti .skozi Guštanj na Prevàlje io
ob železniški progi do skupne državne meje.
člen III. V pasu, označenem v členu II., se dovo
ljuje članom planinskih in smučarskih društev, ki so
priznana po obeh strankah pogodnicah, bivati na ozemlju
sosednje države pogodnice kakor tudi zlasti uporabljati
železnice, ceste, poti, steze, gostilne in planinske koče na
podstavi članskih kart brez drugih potnih listin, članska
karta mora biti opremljena z lastnikovo fotografijo; na
vajati mora njega ime, poklic in stalno stanovališče ter
se mora na zahtevo pokazati organom carinske ali fi
nančne kontrole kakor tudi organom javne varnosti.
V gostilnah in planinskih kočah morajo biti knjige
za tujce, v katere se mora vsak turist ali smučar, ki je
državljan druge stranke pogodnice, vpisati in obenem
točno označiti čas svojega prihoda.
Na ozemlju druge države pogodnice se smejo muditi
turisti in smučarji v vsakem poedinem primeru največ
tri dni:
Izleti v skupinah nad deset oseb niso dovoljeni.
Turisti in smučarji smejo nositi s seboj samo na
vadno turistovsko ali smučarsko opremo, ne pa blaga,
ki je zavezano plačilu carine, kakor tudi ne orožja, foto
grafskih aparatov in potrebščin za mapiranje. Čez mejo
smejo samo peš, na smučeh ali pa v vlaku na dovoljeni
železniški progi.
Člen IV. V krajinah, kjer pas ni omejen z reko,
cesto ali železniško progo, se mora meja svobodnega pa
su sporazumno takoj označiti. Stranki pogodnici se za
vezujeta, dotičnim društvom naročiti, naj svoje člane /
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točno obveste o mejah svobodnega pasu in zaznamenu- v št. 193, prilogi LXII »Službenih novin« z dne 25. av
gusta 1931* .
jejo konec svobodnih poti s tablicami.
Našemu ministru pravde priporočamo, naj razglasi
Člen V. Turisti ' in smučarji se morajo dati na za
ta
zakon,
vsem Našim ministrom, naj skrbe za njegovo
htevo carinski preiskati.
izvrševanje,
oblastvom zapovedujemo, naj postopajo po
Člen VI. Turistom in smučarjem, ki so prisiljeni,
njem, vsem in vsakomur, naj se mu pokoravajo.
uporabljati železnice zunaj svobodnega pasu, se dovo
* V Beogradu, dne 30. novembra 1932.
ljuje:
a) na ozemlju republike Avstrije: uporabljati želez
Aleksander s. r.
niško progo med Sittersdorfom in Bleiburgom;
Predsednik ministrskega
Minister za trgovino
b) na ozemlju kraljevine Jugoslavije: direktno pri
sveta
in industrijo
hajati iz Begunj do železniške postaje v Lescah in iz
dr. M. Srškić s. r.
dr. I. Šumenković s. r.
Preddvora do železniške postaje v Kranju kakor tudi
Minister brez portfelja
Minister za zunanje posle
uporabljati železniško progo od Tržiča preko Kranja do
dr. Albert Kramer s. r.
. B. D. Jcvtic s. r.
Žirovnice.
Videl
Izstopati iz vlakov na pregi od Tržiča do Žirovnice
(Sledijo podpisi ostalih
in pritisnil državni pečat
in od Sittérsdorfa do Bleiburga ni dovoljeno, razen ob
ministrov.)
čuvar državnega pečata,
prehodu v Kranju in Kühnsdorfu. Preden uporabijo tu
minister pravde
risti in smučarji železnico, se morajo prijaviti orožniškim
Bož. Ž. Maksimović s. r.
ali -obmejnim kontrolnim postajam v Lescah, Tržiču,
(M. P.)
Kranju, na Prevaljah, v Bleiburgu, Eisenkapplu ali v
Sittersdorfu.
Izvzemši postajo' v Guštanju je dovoljeno prihajati
k vsem postajam in pristajališčem vzdolž svobodnega
pasu.
Člen VII. Turistom in smučarjem, ki prekršijo od
redbe tega sporazuma, se odvzamejo članske karte in se
izroče njih pristojnim oblastvom s pripombo, da ne sme
dotična oseba na podstavi odredb tega sporazuma več
45.
prestopati meje.
Člen VIII. Kršitve odredb tega sporazuma se kaznu
Na predlog, namestnika ministra' za zunanje posle,
jejo po policijskih, carinskih ali valutarnih predpisih
ministra brez portfelja in ministra, za trgovino in indu
tiste države, na katere ozemlju se zakrivijo.
strijo je sklenil ministrski svet v svoji seji z dne 6. ok
Člen IX. Stranki pogodnici bosta prio.bčevali druga
tobra 1932., da se na osnovi § 1. zakona d pooblastitvi
drugi imena priznanih planinskih in smučarskih društev, za nemudno uporabo mednarodnih pogodb in sporazu
valutarne predpise, ki veljajo ali bedo veljali pozneje, mov z dne 19. aprila 1932. začasno uveljavi konvencija
predmete planinske in smučarske opreme, ki bi jih bilo
o ureditvi trgovinskih terjatev s pebotom med kraljevino
prepovedano nositi, kakor tudi kra]e, kamor ni dopustno Jugoslavijo in Belgijsko-luksemburško gospodarsko uni
prihajati, aH poti, steze itd., ki se ne smejo uporabljati. jo, sklenjena in podpisana v Beogradu dne 7. julija 1932.;
Člen X. Vsaka stranka pogodnica si pridržuje pra ki se glasi v izvirniku in prevodu tako-le:
vico, dovoliti prihod v svoje kraje, ki so sicer odprti
turistovskemu prometu,, samo osebam, katerih članske
karte, označene v členu IH. tega sporazuma, so vidirane
o ureditvi trgovinskih terjatev s pobopo njenih pristojnih oblastvih.
Vlada, ki uvede te ukrepe, jih priobči takoj, po tom med kraljevino
Jugoslavijo in
možnosti osem dni naprej vladi druge stranke pogodnice.
Belgijsko-luksemburško
gospodarsko
Člen XI. Ugodnosti iz'tega sporazuma ne veljajo za
unijo. *
vojaške osebe kakor tudi ne za lokalne organe obmejnih
straž in carinske kontrole obeh strank pogodnic; istotako
Njegovo Veličanstvo kralj
Jugoslavije
ne veljajo te ugodnosti za osebe, ki niso podaniki strank
in
pogodnic.
Njegovo Veličanstvo kralj Belgijcev,
Člen XII. Stranki pogodnici sta se sporazumeli o
tem, d a . j e uporabljati odredbe tega sporazuma s čim
v svojem imenu, kakor tudi v imenu Njenega kraljevske
večjo blagohotnostjo z obeh strani.
ga Visočanstva velike vojvodinje Luksemburške na osno
vi sporazumov, ki obstoje,

Uredbe osrednje vlade.

Konvencija

§ 2.

Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše in
ee razglasi v »Službenih novinah«; obvezno moč pa dobi
tako, kakor je določeno v členu 9. navedene pogodbe.

§ 3.

želeča uravnati s pobotom terjatve, ki izvirajo iz blagov
nega prometa med kraljevino Jugoslavijo in Belgijskoluksemburško gospodarsko unijo, sta se odločila, skleniti
v ta namen -konvencijo in sta imenovala za svoja poob
laščenca

* »SlužbMi list« "št. 424/62 iz 1. 1931.
** >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z do©
Ko stopi ta zakon v veljavo, prestane veljati zakon^,
e začasni trgovinski pogodbi med kraljevin" Jugoslavijo- 13. oktobra 1932., št. 237/XCI/643, objavljena v srbsko. In republiko Avstrijo z dne 31. junija 1931.. razglašen hrvaškem in francoskem jeziku.

77

6. kos.
Njegovo Veličanstvo kralj
Jugoslavije:
gospoda B o g o l j u b a J è v f i é a,, svojega ministra
za zunanje posle,
. - • - • • •
Njegovo Veličanstvo kralj
Belgijcev:
gospoda grofa R o m r è e . d e V i e h e n e t, svojega
izrednega poslanika in pooblaščenega ministra v Beo
gradu, .
'
ki sta se, ko sta priobčila drug drugemu svoji dotični
pooblastili, spoznani v dobri in pfedpisni obliki, spo
razumela o .teh-ie odredbah:
Člen L
Plačila, ki izvirajo izključno iz. blagovnega prometa
med kraljevino - Jugoslavijo', in Belgijsko-luksemburško
gospodarsko unijo, se vrše s pobótom za kraljevino Jugo
slavijo pri Narodni banki' kraljevine Jugoslavije, za Bel
gijsko-luksemburško gospodarsko, unijo pri Belgijski na
rodni banki, ki posluje za- račun' belgijsko4uksemburškegh odseka za pobót, na način, določen v nastopnih členih.
. ' • . - . Člen II. :
Vsaka terjatev iz nakupa jugoslovanskega blaga,
uvoženega v Belgijsko-luksembur&ko gospodarsko unijo,
se mora urediti z vplačilom kupnine v belgah/ pri Bel
gijski narodni banki, : ki nastopa v svojstvu blagajnika
belgijsko-luksemiburškega odseka za pobot. Belgijska na
rodna banka, poslujoča za belgijsko-luksemburški od
sek za pobot, odobri tako vplačane vsote na zbiralnem
računu, ki ne nosi obresti in ki ga otvori v svojih knjigah
Narodni banki kraljevine Jugoslavije.
Z druge strani se mora vsaka terjatev iz nakupa bel
gijskega ali luksembuTškega blaga, ki se uvozi v Jugo
slavijo, urediti z vplačilom v dinarjih pri Narodni banki
kraljevine Jugoslavije v višini kupnine.
Narodna banka kraljevine Jugoslavije odobri vplačane
zneske zbiralnemu računu, ki ne nosi obresti in ki ga
otvori v svojih knjigah Belgijski narodni banki, ki na
stopa v svojstvu blagajnika belgijsko-luksemburškega
odseka za pobot.
Člen III.

d e n V.
Ta konvencija" se uporabi tudi na terjatve, ki so dospele, a še niso plačane v trenutku, ko stopi v veljavo, im
ki izvirajo iz trgovinske izmenjave med Jugoslavijo in
Belgijsko-luksemburško gospodarsko unijo.
Òb tej priliki izjavlja Narodna banka kraljevine Jugoslavije, da je že sedaj pripravljena, dodeljevati vsa potrebna odobrila za prenos na zbiralni račun Belgijske
narodne banke vsot, ki bi utegnile po predpisih jugoslo
vanskega pravilnika o prometu z devizami in valutami
biti vplačane na »začasno blokirani« račun.
Člen VI.
Do amortizacije terjatev z'dospelimi roki, ki jih ome
nja člen-D., se uporabijo zneski, vplačani pri Belgijski
narodni banki od uvoznikov jugoslovanskega blaga na
ozemlju Belgijsko-luksemburške gospodarske unije, tako
le: Belgijsko-luksemburški odsek za pobot uporabi od
vsot, ki se mu dajo na razpolago, 33% za amortizacijo
terjatev, nastalih izza dne uveljavitve tega sporazuma,
67% pa za amortizacijo terjatev z dospelimi (roki, ki jih
omenja predhodni člen, in to po razmerju terjatev.
Vsekakor .si pridrži omenjeni odsek pravico, to raz
merje predrugačiti v korist prejšnjih upnikov do zneska
razpoložljivih sredstev, ki niso potrebna za ureditev po
zneje nastalih terjatev.
Člen VII. '
Če se pokaže v poslovnih razmerjih med Jugoslovan-'
sko in belgijsko ali luksemburško izvozniško tvrdko mož
nost pobota, ki bi .izvirala iz posla nakupa in prodaje,
bosta Narodna banka kraljevine Jugoslavije in belgijsko*
(luksemburški odsek za pobot tak pobot odobrili, kolikor
je možen, pri čemer bosta preizkusili vsak primer posebej.
, '
t Člen VIII.
Belgijsko-luksemburškagospodairska unija si bo pri
zadevala, povečati v mejah možnosti število, svojih nar
kupov v Jugoslaviji, da bi se omogočila ureditev starih
јв novih naročil blaga, v Jugoslaviji s pobotam.
:

. Člen IX.
Po sporazumu med Narodno banko kraljevine Jugo
slavije in belgdjsko-luksemburškim odsekom za pobot se
Narodna banka kraljevine Jugoslavije in Belgijska smejo prav tako s pobotom urediti tudi obveznosti netirnarodna banica, ki posluje za račun belgijsko-luksembur govinskega značaja, 6e so te obveznosti izražene v eni
škega odseka za pobot, • se' bosta obveščali vzajemno o obeh narodnih valut ali če so pretvorile prizadete 'stran
prejetih vplačilih ! z ' označbo;\datume za vsako ; vplačilo, ke' obveznosti, izražene, v kakšni drugi veljavi, v belge
3n tako odobravali izplačilo prodajalcu po predpisih, ob
ali dinarje.,
.
; ' • ' ' " '
seženih v členih 4...in6. <' ,
'
., '
••""•'•'.
Člen X.
-•••••
Izplačilo se vrši na podstavi zakonske denarne pari
Če nastopijo za veljave te konvencije izprememtle
tete, namreč: 1 belga = 7-894,754 dinarjev ali 100 dinar glede zakonske valutarne paritete, kakor je določena v
jev = 12"вв6,63 belg.
členu 3., prestane ta konvencija veljati od tistega dne,
Terjatve, ki se glasijo na drugo veljavo kakor na kö ' so se ' té'izpreniembè zgodile.
•
'
belge ali dinarje, se pretvorijo v te.devize v Jugoslaviji
v
!
,'.'•• ,,, .'.' ' , • / , ' ,;. , .• C l e n X I . ..; V
•'•'
po Narodni banki kraljevine Jugoslavije in tečaju, kotiPoravnava salda, ki •mogoče nastane, v korist zbiral
rùnem pod njeno kontrolo na beograjski borzi na dan
nega računa ene ali druge emisijske ustanove v trenutku,
. pred plačilom dolga.
ko prestane veljati sedanja; konvencija, bo predmet na
Člen IV.
Upniki prejmo zneske, ki jim pripadajo,. po krono knadnega posebnega sporazuma.
loškem redu vplačil, ki jih oihenja Ölen 3., in kar.se tiče
belgijskih terjatev, skladno s pogoji, določenimi v 'čle
nu 6., toda v mejah razpoložljivosti, ki obstoji ha dotičnih
zbiralnih računih pri Narodni^hanki kraljevine Jugosla
vije za izvoznike jugoslovanskega b l a g a i n pri' Êtëlgijski
narodni banki' po obvestilu b^lgijsko-lukaemiburškega
"odseka za pobot za izvoznike .'belgijskega ali luksembur№%'blàga.!

•'

.

: :

'

•'

::

•••' •-••

•

v;

'

-

-

••'•-••

-'•'' Člen XII.

'

:

: f

. ' V s a k a , vlada ukrene, kolikor se ,tó nje tiče, vse od
redbe, lei "še'smatrajo za'potrebhe, da bi njeni podaniki
izpolnjevali odredbe te konvencije.
Člen XIII.
Ta konvencija stopi v veljavo 10 dni po izmenjavi
ratifikacij. Konvencija'velja za dobo treh mesecev. Od-
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pove se lahko na mesec dni pred iztekom njenega roka.
Konvencija se molče obnavlja za dobo treh. mesecev,
dokler katera sopogodnic ne izrazi z omenjeno odpovedjo
željo v razkinitvi.
V potrdilo tega sta podpisala dotična pooblaščenca
to konvencijo Ln'sta nanjo postavila svoj pečat.
Sestavljeno v Beogradu, dne 7. julija leta Gospodo
vega tisoč devetsto trideset drugega.
(M. P.) B. D. Jevtié s. r.
(M. P.) de Romrée s. r.
Prednji sklep ministrskega sveta stopi v veljavo in
dobi po doseženem sporazumu med vladama sil podpisnic
kljub členu XIII. navedene konvencije obvezno moč na
dan 20. oktobra tekočega leta ih prestane veljati, ko stopi
v veljavo zakon o isti konvenciji.
V Beogradu, dne 6. o'stobra 1932.
Minister
'
Predsednik
za trgovino in industrijo
ministrskega sveta
Mohorič s. r.
dr. M. Srškić s. r.
Minister pravde
Namestnik
đr. I. Šumenković s. r.
ministra za zunanje posle,
(Sledijo podpiei ostalih
. minister brez portfelja
ministrov.)
dr. Albert Kramer s. r.

46.
Na predlog ministra гл zunanje posle in ministra za
trgovino in industrijo je ministrski svet v svoji,seji z dne
6. oktobra 1932. sklenil, da se na osnovi § 1. zakona o po
oblastitvi za nemudno uporabo mednarodnih pogodb in
sporazumov z dne 19. aprila 1932. začasno uveljavi za
časni trgovinski sporazum, sklenjen in podpisan v Ate
nah dne 22. septembra 1932. med kraljevino Jugoslavijo
in republiko Grčijo, ki se v izvirniku in prevodu glasi:

Začasni trgovinski sporazum
med kraljevino Jugoslavijo in repu
bliko Grčijo.*
Kraljevina Jugoslavija in republika Grčija sta se
dogovorili, želeči, ob sedanjih izjemnih razmerah olajšati
vzajemno trgovinsko izmenjavo, nekvarno odredbam po
godbe o trgovini in plovitvi, podpisane dne 2. decembra
1927.,** ki sedaj velja, o nastopnih odredbah.

Grška banka in Narodna banka kraljevine Jugosla
vije se bosta dogovorili v najkrajšem možnem roku o
načinu uporabljanja tega pohotnega sistema.
Člen 2.
Kar se tiče režima uvoznih dovolil in kontingentiranja, ki bi obstajal v kateremkoli trenutku uporabe tega
sporazuma v vsaki obeh držav, se dogovorita obe visoki
stranki pogodnioi, da se uporabi ta režim na blago druge
države v lojalnem duhu, in to na način, ki ne bi oško
doval tega blaga v korist blaga kakšne tretje sile. V tem
duhu sta se dogovorili, da bo v mejah pravilnikov o
uvozu, ki so v veljavi aH ki bi se utegnili izdati, vsaka
obeh strank pogodnic skrbela, da pogoduje, kolikor bo
mogoče, uvoz proizvodov druge stranke, zlasti pa, kar
se tiče Grčije: uvoz žive živine, perutnine, topljenega
masla, sira, fižola, stavbnega lesa, dog, drv, lesnega
oglja, kalijevega karbida jugoslovanskega izvora; kar se
tiče Jugoslavije: suhega grozdja, suhih smokev, oljik
(oliv) v razsolu, bombaževe preje, bombaževih in svile
nih tkanin, preprog, kmetijskega orodja in kmetijskih
strojev grškega izvora.
Člen 3: •
Jugoslovanska vlada dovoljuje ža čas trajanja tega
sporazuma naslednje carinske kontingente za uvoz spo
daj naštetih grških proizvodov:
štev. jugosl.
car. tarife Imenovanje
Kcntingeati
Carina v zlatih
••
dinarjih
Iz 12
2. G r o z d j e, s u h o
b) drugače zavito sul
tanina, rozaki
10 000 met. cent. 10-—
korintsko grozdje 10.000 met. cent. 5*—
Iz 21
2. S m o k v e s u h e .
a) v zabojih do vštetih
10 kg skupne teže
200 met. cent. 12-—
b) drugače zavite
8.000 met. cent. 6-—
Iz22
O l j i k e (olive) p r e s 
n e ali s u h e , tudi v
razsolu, če so v sodih
ali podobnih posodah 4.000 met. cent. !•—
Člen 4. ";
Jugoslovanska vlada bo priporočila upravi državnih
monopolov kraljevine Jugoslavije, naj vrši v najširši
možni meri nakup proizvodov, ki'eo ji potrebni, zlasti pa
morske soli in tobaka na grškem tržišču.

Člen 1.
V dobi, ki se razteza od dne 24. septembra 1932. do
dne 15. maja 1933., se opravlja trgovinska izmenjava med
obema državama na podstavi sistema, ki dopušča delno
pobotanje blaga, ki se uvaža iz Jugoslavije v Grčijo, z
grškimi proizvodi, ki se izvažajo v Jugoslavijo.
V obsegu tega pobotanja bo izdajala Grška banka
proti pologu nasprotnih vrednosti v drahmah jugoslovan
skega blaga, uvoženega v Grčijo, brezobrestne blagajni
ške bone po naredbi prizadetega jugoslovanskega izvoz
nika; ti boni se uporabijo izključno za izplačilo vredno
sti grških proizvodov, ki se bodo uvozdli v Jugoslavijo.
* >Službene novine kraljevine Jugoslavijec z dne
15. novembra 1932., št. 266/011/722, objavljeno v srbskohrvaškem in francoskem jeziku.
** >Uradni Uste št. 92/23 iz L 1929.

Člen 5.
Kar se tiče analize jugoslovanskega Žita, ki se uvozi
v Grčijo, se zavezuje grška vlada, omejiti to analizo na
ugotavljanje specifične teže in tujih snovi, ki jih ima
žito v sebi.
Člen 6.
Zastale trgovinske, dolgove, ki bi obstajali na dan
podpisa tega sporazuma v breme grških dolžnikov proti
jugoslovanskim izvoznikom, se amortizirajo postopno z
oddajanjem ugotovljenega, odstotka 10% v devizah in
na. zahtevo grških dolžnikov ob koncu vsakega razdobja
štirih mesecev, računaje id uveljavitve tega sporazuma.
Prenos teh deviz se odobri ob koncu istih razdobij,
nekvarno prenosu deviz, ki ustrezajo znesku moratorij-
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skih obresti, določenih z grškim zakonom o moratoriju
z dne 26. aprila 1932., ki se odobri po dospelosti.
Ölen' 7. '
Obe stranki pogodnici se dogovorita, da bosta pospe
ševali v meri, ki jo razmere dopuščajo, prevoz blaga z
železnico od Soluna v Srednjo. Evropo.
V ta namen bosta stranki pogodnioi pozvali, dotični
upravi državnih železnic, naj se najkesneje v poldrugem
mesecu dni po uveljavitvi tega sporazuma sporazumeta
glede določitve provoznih tarifov, k i b i z zadostnim zni
žanjem omogočile, da se olajša prevoz blaga od Soluna
do obmejnih postaj v Subotici, Mariboru in drugih..
Ob tej priložnosti se bosta obe prizadeti železniški
upravi v kolikor mogoče kratkem roku dogovorili o
reviziji direktnih tarifov, ki obstoje med obema drža
vama, da se olajša izmenjava blaga med njima.

47.

Transakcija
z boni Grške banke.*
G. minister za finance je odločilpod št. IÏ-131.261
z dne 1. novembra 1932. tako-le:
»Transakcija z boni Grške banke, glasečimi se na
drahme, ki jih prejemajo po kompenzacijskem sporazu
mu z Grčijo izvozniki našega blaga v Grčijo kot ostanek
35% fakturnega zneska in ki jih prepuščajo uvoznikom
za izplačilo blaga, uvoženega iz Grčije, se vrši preko
domačih, borz v Beogradu, Zagrebu in Ljubljani.
Narodna banka izda borzam o tem potrebna na
vodila.«
Iz oddelka za državno računovodstvo ministrstva za
finance, dne 1. novembra 1932.; št. 11-131.261.

Člen 8.
Stranki pogodnici se dogovorita, da bosta pospeše
vali pobudo prizadetih trgovinskih krogov, da se ostvarijo mešane trgovinske zbornice, zlasti grško-jugoslovanska trgovinska zbornica v Atenah in jugoslovansko-grška
trgovinska zbornica v Beogradu..
Te mešane trgovinske zbornice imajo, nalogo, pro
učevati sredstva, prikladna za razvoj blagovne izmenjave
med obema državama, in ob podpori dotičnih vlad ukre
pati odredbe, ki dajejo možnost za izboljšanje stanja gr
ško-jugoslovanske trgovine.

Razne objave
iz „Službenih novin".
48.

Številka 273 z dne 23. novembra 1932.
P r e p o v e d u v a ž a n j a in r a z š i r j a n j a . Z
odlokom ministrstva za notranje posle fe dne 15. novembra 1932., I. štev. 42063, je prepovedano uvažati v našo
državo
in v njej razširjati knjigi >Das Gesicht der herr
Č l e n 9 . •• •
.
schenden Klasse« od Georga Grossa in »Moskau dik
Ta sporazum se uveljavi izza dne 24. septembra 1932. tiert« od Franca Krotscha.
do dne, 15. maja, 1938. ••••-. <• .
Z odlokom ministra za notranje posle z dne 15. no
Sporazum se lahko, obnovi po skupnem sporazumu vembra 1932., I. štev. 42062, je prepovedano uvažati v
za dobo, ki se ugotovi z izmeno pisem med obema pri našo državo in v njej razširjati časopis »Der. rote Auf
bau«, ki izhaja v nemškem jeziku v Berlinu;
zadetima vladama.
Številka 274 z dne 24. novembra 1932.
V potrdilo tega sta postavila pooblaščenca na ta
sporazum svoj podpis in pečat
Z odlokom ministra za trgovino in industrijo z dne
S e s t a v l j e n o v• Atenah dne 22. septembra 1932. 4. novembra 1932., I. štev. 37666/0, je bila.postavljena za
piedmetno učiteljico VIII. položajne skupine v drž. dvorazredni trgovski šoli v Ljubljani G o r a z d Maša,
\ (M. P.) R. Petrovič s. r.
predmetna' učiteljica IX. položajne skupine iste šole.
(M. P.) N. Mavroudis s. r.
Z odlokom ministra za trgovino in industrijo z dne
4.
novembra
1982., I. štev. 37668/0, je bil postavljen za
' ! Prednji sklep ministrskega sveta "stopi v veljavo in
dobi. obvezno moč, kakor je. .določeno v členu, 9. gore- kontrolorja mer v VIII. položajni skupini oddelka kon
Ajega sporazuma, prestane pa veljati, ko stopi v veljavo trole mer pri sreskem načelstvu v Ljubljani ^ L e t n i k
J o s i p , kontrolor mer IX. položajne skupine istega od
zakon o tem sporazumu.
'y
delka.
V Beogradu, dne,6. oktobra 1932.
.,.,-.•
Z odlokom ministra za promet z dne 25; oktobra
1932.
so bili upokojeni s pravico do pokojnine, ki jim pri
Minister
Predsednik
pada po službenih letih, na področju direkcije državnih
za trgovino in industrijo
ministrskega sveta
železnic v Ljubljani: Z d o u e A n t o n , vlakovodja VIII.
Mohorič e.;r.i
: dr. M, Srškdč s. r.- položajne
skupine; J a k s e n e k D r a g o , strojevodjaMinister pravde
Namestnik
uradnik VIII. položajne skupine; K r a j t e r R u d p 1Î,
dr. I. Šumenkovie s. r.
ministra za zunanje posle,
strojevodja-uradhik VIII. položajne skupine; F r a n t o 
(Sledijo podpisi ostalih
minister brez portfelja
gg. ministrov.)
dr. Albert Kramer • s, r. • vi č I v a n, skladiščnik VIII. položajne skupine s 3. periodskim poviškom, in R a c e J o s i p , vlakovodja VIII.
položajne skupine.
* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
11. novembra 1932,, It, 263/C/714,
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Z odlokom ministra za promet z dne 29. oktobra 1932. n i k, poslovodja Vili, položajne skupine s plačo 3. peso bili upokojeni s pravico do pokojnine, ki jim pripada riodskega poviška.
po zakonu, na področju direkcije državnih železnic v
Številka 276 z dne 2в, novembra 1932.
Ljubljani: F a r i č r F r i d e r i k, strojevodja VIII. po
ložajne skupine s 3. periodskirn poviškom; K u š t r i n
Z odlokom ministra za promet z dne 29. oktobra
I v a n , vlakovodja VIII. položajne skupine s 1. period 1932. so bili upokojeni s pravico do pokojnine, ki jim
skim poviškom; S m a s e k F r a n c , vlakovodja VIII. pripada po službenih, letih,.na področju direkcije držav
položajne skupine s 3.. periodskim poviškom; S o b e r nih železnic v Ljubljani: K o m a c K a r e l , admiuistraF r a n c , vozovni preglednik VIII. položajne skupine s tìvni uradnik VIII. položajne skupine s 3. periodskim
3. pei iodskjm poviškom ; A n d e r l e . A1 o j z i j , stroje poviškom; ' S t ò l f a A l o j z i j ,
vozovni preglednik
vodja VIII. položajne skupine s 3. periodskim poviškom; VIII. 'položajne skupine s 3. periodskim poviškom;
Ë d e. I h a u s e r A l o j z i j , strojevodja VIII. položajne H e i n r i c h R u d o l f / strojevodja VIII. položajne skuskupine s 3. periodskim poviškom; M a l i Š t e i a p , vla pine s 3. periodskim poviškom, in D e g e n F r a n c ,
kovodja V i n . položajne skupine s 3.. periodskim povi oficial VIII. položajne skupine s 3. periodskim poviškom.
šicom; O k o r e n J o s i p , vlakovodja VIII. položajne
Z odlokom ministra za promet z dne 12. novembra
skupine s. 3. periodskim poviškom; O g n e r F r a n c ,
T
nadzornik strojev .VIÏI. položajne skupine s ^ p e r i o d - 1932. so'bili upokojeni's pravico do pokojnine, ki jim
;
skim poviškom, in H r b v a t M i b a e 1, vlakovodja pripada po . službenih letih, na področju državnih že
leznic, direkcije v Ljubljani: L o g a r J a n e z , stroje
VIII. položajne skupine s 3. periodskim poviškom.
vodja VIII. položajne skupine s 3. periodskim poviškom;
Z odlokom ministra za promet z dne 12. novembra S i n k o l e B l a ž , strojevodja VIII. položajne skupine s
1932. sta bila upokojena, s pravico do pokojnine, ki jima 3. periodskim poviškom; R u p n i k A n t o n , stroje
pripada po zakonu, na j področji}.; dir$!Uâje državnih že vodja VIIL položajne ékupine' z 2. periodskim poviškom;
leznic v Ljubljani : G r o b e l š e k A n t o n , strojevodja in' B i d o v e c" I v a n, ; strojevodja VEM. : položajne sku
VIII. položajne skupine s 3. periodskim poviškpm, in pine z 2'. periodskim poviškom. '
-.•••
' •••"•:•
M a r i e n D o m i n i k , vlakovodja VIII. položajne sku
pine s 3. periodskim ooviškem. ••
Številka 277 z dne 28. novembra 1932.
Številka 275. z dne 25. novembra 1932.
" ' Zodlokonr ministra za promet z dne 29. oktobra 1932.
Z ukazom,njegovega Veličanstva kralja z .dne,2. no je bil upokojen s pravico do pokojnine, ki mu pripada
vlakovodja X.
vembra 1932. je bil odlikovan ž redom Sv. Save IV. .stop pd-'zakonu, L j u b i č : J o ž e f , pomožni
:
nje M a y G e r h a r d, evangeliški župnik ih kohsenior položajne skupine-« 2» pèriodskim poviškom, na področ
ä
ju direkcije državnih železnic v Ljubljani.
v Celju.
Z odlokom ministra za promet z dne 12. novembra
t Ž ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne 14. no
vembra 1932., Štev. 32928, je bil postavljen.v VI. polo 1932. so bili upokojeni š pravico do pokojnine, ki jim
žajne skupino i n g . K n e z V l a d i m i r , tehnični višji pripada, po zakonu, na področju direkcije državnih že
pristav ' VII. položajne skupine tehničnega oddelka pri
leznic v Ljubljanu C : elì'c : I g n a c i j , strojevodja VIII.
kraljevski banski upravi.Dr,avske banbvihesV Ljubljani. položajne skupine s 3. periodskim poviškom; R a b i č
Z odlokom ministra;.za, premet z,dne 29. oktobra M i h a e l , vlakovodja VIII. položajne skupine s 3. pe
1932. so bili upokojeni s pravico, do pokojnine, ki jim riodskim poviškotri; D 6---R é g g i . A l o j z i j , - prometnik
pripada po zakonu, na področju državnih železnic v Ljub VIII. položajne skupine z 2. periodskim poviškom; Ka
ljani: G a l e R d d oli", strojevodja Vlrt: položajne sku n o n i , K a r o 1,. strojevodja• VIII. položajne skupine z
pine s plačo' 3. periodskega poviška; F i c k e r A l e - 2. periodskim poviškom; K a v š e k F r a n c , stroje
k s m n d e r , strojevodja 'VI'IL polesine "skupine s plačo vodja VI.II. položajne skupine s, 3. periodskim poviškom;
;
•&^periodskega:r ptraafea»; VPт.Шen M i h a e;l,- oficial G r e fu J o s i p , - nâdzòrhik proge Vlfl.^ pol ožajue skuVIM.'položajne' skupine''sirtlaîo 2i periodskega poviška; pine s 3« periodskim jpoviškom; P r e l c A n t o n , vlaN a g l i c Jiož&fvipombžna^flficiAl X. položajne skupine kovodja. VIII. polo,Žajne skupine s 1. periodskim po•'
e''placo/1» periodskega poviëka^ L r k o m i k J o ž e f , viškom..
nadzornik premika 'VIIï.î. položajne .^skupine sr plačo
•%< periodskega p p v i š k a v i B h ^ i . a n ' Iyeo^pold,' ; oficial ' Številka 279' z' dne 30. novembra 1932.
VIII. položajne skupine «-plačo 3., periodskega poviška;
, r ,;Z,ukazoin. Njegovega, V&li^apsfva kralja z dne 7. no- L e d e r J - a k o t y Jiadzohrik proge VIIL položajne «ku vembra 193#.,' III, štev.'oioOi, je billpostàvljen po .potrebi
pine s plačo 3. periodskega poviška, in P o h a r A n - službe za policijskega višjega komisarja VI. položajne
toivJvläköWBdJe VIÏI. položajne skupine s plačo 3. pe skupine pri predstdjnìsWtì'mestile policije' v Mariboru
riodskega poviška. /
•. •.. / ,/:-;.:,•• . " •
A n t i č e v i čt J yo, policijski višji komisar iste skupine
uprave
policije, v Splitu.
i ;
;'.,".'.
'
Ž odlokord niinisträ za protnet z dne 12. novembra.
Ì932, so bili upotfoj^rii. s pravico do ! pokojnine, ki jim
pripada po zakonu,.na v področju dire&cije' državnih že'tezhic v Ljubljani: " K'afci ^r'er.'A'Io, j z i j , ' vlakovodja
VllL položajne- skupine i''plačo 3: pdriodskfega pöviška;
O r a c l e o î r ' a h ë z , vlakovodja, t VIÌL polozajhe skupine
e plaod 1 ^. periodskega povislm^.in V ò ' I a n a ' c D ó i n l -

P.Tepio v-e-d .,'. u v a ž a n j a i n . r a z š i r j ! a n j a. Z
odlokom ministrstva za notranje posle z dnè 22. novembra 1932., h štev. 43033, je prepovedano uvažati: v našo
državo in v njej razširjati list »Borba« ki izhaja v Torentu (Kanada) .v.jugoslovanskem jeziku, ker piše v komunističnem duhu.

Izdaja Irräijevekä bonska ujjfava'/pfäVakVbanovine: djen predstavnik in urednik: Pohar Robert v Ljubljani.
Tiska in zalaga: Tiskarna- »Nferkurc v Ljubljani; njen predstavnik: Otmar Michâlek t Liubljani.

Štev. 6.

SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE
Priloga h kosu 6. IV. letnika z dne 21. januarja 1933.

Razglasi kraljevske
banske uprave
, ll- No. 1201/1.
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P 5/33-2.

Razglas.
v. Za. delomržneže in izkoriščevalce ob
eskih podpor se proglašajo naslednje
osebe:
• •' .'
.Gradišnik
Štefan, roj. 11. decembra
y
i fo-> pristojen ' V občino Mežica, sréz
Dravograd;
Klim Janez, roj. 13'.': maja 1899., pri-,
8l
• 4en'V občino Novi lazi, srez.Kočevje;
Cajnklar Franc, roj. 1908., pristojen v •
občino Gradišče, srez Ptuj;
Gornik Šimen, roj. 6. maja 1905., pri
pojen, v občino Tolsti vrh, srez Dravo
grad;
Galuf Ivan, roj. 9. decembra J9Ö3,,
Pristojen v občino Trojane, srez .Kamnik;
Skalicki Alojz, roj. 20. junija 1909.,
Pristojen v občino Sopole,' srez Šmarje
P« Jelšah;
"
Rombo Rudolf, roj. 17. septembra 1905.,
Pristojen v občino Polšnlk, ;sre.2 Litija;
rojen 6. februarja
1 Mikolič Valentin,
T ••?!•> pristojen v občino Dedni dol, srez
^пја;
_ Garb Jožef, roj. 27. novembra 1896..,
Pristojen
v občino Pobrežje, srez MariD
°£<lesn.i breg;
. e nK °oet Ivan, roj. 9. maja 1906., prisfoi
v občino Nedèljce, srez Dol. Lendava.
. •
Kraljevska banska uprava Dravske
banovine
v
Ljubljani, dne 12. januarja 1933.
Po pooblastilu bana:
načelnik upravnega oddelka
dr. Stare s. r.
V. Ko. 76/15.

ščine, ako bi vsled plačila napovedanih
terjatev pošla.
Okrajno sodišče v Tržiču,
dne 9. januarja 1933..

Razglasi sodišč
in sodnih oblastev

174—3—1

Razglas o licitaciji.
kraljevska banska uprava Dravske
anovine v Ljubljani razpisuje za od~aJo regulacijskih del ' na Muri v notran
Ü progi 1932/33 .
"• Javno pismeno ponudbeno licitacijo
v
^rajäanem roku na dan 4. februarja
1933 ob 11. uri dop.
v
. Prostorih hidrof ehničnega odseka' v'
^ubijani, Stari trg 34/11. Pojasnila in
P ^ ^ b e n i pripomočki sb na vpogled
med uradnimi urami v pisarni hidrotehmčnega odseka, Ljubljana, Stari trg
»t- 34/11.
.
;
Ponudbe naj se; glase v obliki popusta
v odstotkih (tudi z besedami) na vsote
odobrenega proračuna, ki znaša Din
470.057-32. ••••••'
Podrobnosti razpisa so razvidne iz
razglasa o licitaciji v »Službenih' novilab.« in na razglasni deski tehničnega
i oddelka.
£ Kraljevska banska uprava Dravske
i
banovine Џ У Ljubljani, dne 17. januarja 1933.
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Razglasitev preklica
S sklepom okrajnega sodišča v Krškem
z dne 19. novembra 1932., opravilna
štev. L 3/32—29, je bil Obid Pavel, urar
v Krškem, zaradi • pijančevanja in za
pravljanja omejeno preklican.
; Za pomočnika je bil postavljen Engelsberger Rupert, veletrgovec v Krškem.
Okrajno sodišče v Krškem, odd. I..
dne 14. januarja 1933.
*
Cg J a 34/32—3.
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!

Oklic.

. Gazvodu „Francetu, posestniku v Pri
stavi št. 2 pri Podgradu, sedaj nekje v
Ameriki, je vročiti v pravdni stvari Hra
nilnice in .posojilnice v Kandiji, po
dr. Grosu Davorinu, advokatu v Novem
mestu, zamudno sodbo od 18. maja 1932,
Çg la 34/32—2, s katero je obsojen v
plačilo Din 8311-— s prip.
Ker.dostavitev tožencu ni mogoča, se
postavlja za skrbnico Gazvoda Marija,
pos. žena iz Pristave št. 2 pri Podgradu,
ki ga bo zastopala na njegovo nevarnost
in stroške, dokler se ne oglasi sam ali
ne imenuje pooblaščenca.
Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. la.,
dne 14. januarja 1983.
*
A 4/32—22.
182

Oklic, s katerim se sklicu
jejo zapuščinski upniki.
Tavčar Jerica, Tržič, je umrla dne
7. januarja 1932.
Vsi, ki imajo kako terjatev do zapu
ščine, se pozivljejo, da napovedo in
dokažejo svoje terjatve pri tem sodišču
dne 11. februarja 1933 dop. ob 9. uri
v izbi 2 ustmeno, aln pa do tega dne
pismeno. Sicer ne bi imeli upniki, ki
niso zavarovani z zastavno pravico, nikake nadaljnje pravice do te zapuščine,
ako bi vsled plačila napovedanih, terja
tev pošla.
Okrajno sodišče v Tržiču,
dne 11, januarja 1933.
*
'A 1/83—6..
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H*
T 40/32-4.

165

Amortizacija*
Na prošnjo Beve Helene, zasebnice v
Mariboru, Vrbanova ulica štev. 21, se
uvaja postopanje za amortizacijo nasled
njih vrednostnih papirjev, ki jih je pro
silka baje izgubila, ter se njih imetnik
pozivlje, .da uveljavi tekom šestih me
secev od dneva razglasitve v >Službenem listu« svoje pravice, sicer bi se po
poteku tega roka proglasilo, da so vred
nostni papirji brez moči.
Oznamenilo vrednostnih papirjev:
Vložne knjižice Mestne hranilnice v
Mariboru št. 7395 z vlogo Din,18.567-34
in -št. 7396 z vlogo Din 24.855-70, gla
seče se na ime Selinšek Marija.
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. IV.,
dne 9. januarja 1933.
•{•
Ne 1441/32—3.
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Amortizacija.
Na prošnjo Stariha Ane iz Brgtcvca 2,
se uvaja postopanje za amortizacijo vlož
ne knjižice št. 255 n/ izdaje Jugoslovan
ske banke, d. d. podružnice Ljubljana,
ki jo je prosilka baje zgubila in se njen
imetnik pozivlje, da uveljavi tekom
6 mesecev od te razglasitve svoje pra
vice. Po poteku tega roka se bo progla
sila vložna knjižica kot brez moči.
Okrajno sodišče v Črnomlju,
dne 4. januarja 1933.
*
T 5/33-2.
166

Amortizacija.

Na prošnjo Zadružne gospodarsko ban
ke d. d., podružnice v Mariboru, se uvaja
postopanje za amortizacijo naslednjega
vrednostnega papirja, ki ga je prosilec
baje izgubjj, ter se njegov imetnik po
zivlje, da uveljavi tekom šestih mesecev
od dneva razglasitve v >SluŽbenem li
stu« svoje pravice, sicer bi se po poteku
tega roka proglasilo, da je vrednostni
papir brez moči.
Oznamenilo vrednostnega
papirja:
Garancijsko pismo Zadružne gospodar
ske banke d. d. podružnice v Mariboru
z dne 11. oktobra 1932., št. 267, ladano
v korist Banovinske tkaonice čilima v
z naslednjo vsebino:
Oklic, s katerim se sklicu Sarajevu,
>S tem prevzamemo garancijo za go
jejo zapuščinski upniki. spoda Alojza Macuna iz Maribora, da
Dr. Zupane Fran, odv. v Tržiču, je Vam po preteku enega leta vrne izro
čene mu vzorce preprog v nepokvarje
umrl dne 15. decembra 1932.
tô vsoto
Vsi, ki imajo kako .terjatev do za nem stanju, oziroma Vam plača
puščine, se pozivljejo, da napovedo in po obračunu do Din 5O.00O — (dinarjev
dokažejo svoje terjatve pri tem sodišču petdesettisoč).
Za gornjo vsoto jamčimo za dobo ene
dne 11. februarja 1933 dop. ob 9. uri
ga
leta, v. kolikor ne bi imenovani sam
v izbi 2 ustmeno, ali pa do tega dne
pismeno. Sicer ne bi imeli upniki, ki od svoje strani zadostil plačilnim obvez
niso , zavarovani z zastavno pravico, nostim.«
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. IV..
nikake nadaljnje pravice do t e zapu
dne 12. januarja 1933.

1
Stran 30.

Štev. 6.

E 731/32—8.
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E 1092/32—13.
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Dražbeni oklic.

Dražbeni oklic.

Doe 16. f e b r u a r j a 1 9 3 3. dopol
dne ob d e v e t i h bo pri podpisanem
sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin:
zemljiška knjiga Dovje, vi. št. 88 in 216.
Cendlna vrednost: Din 394.680-—,
srenjake pravice, obstoječe iz pravice
pašnje in dobivanja lesa Din 5000'— in
vodne pravice Din 15.000-—.
Vrednost pritikline: Din 880—.
Najmanjši ponudek: Din 238.463-15.
Dražba se bo vršila v 30 posameznih
skupinah.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja.
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče v Kranjski gori,
dne 10. januarja 1933.
•je

Dne 2 4. f e b r u a r j a 1 9 3 3. do
poldne ob p o l d e s e t i h bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 6 dražba ne
premičnin: zemljiška knjiga 1. Maren•berg not. trg, vi. št. 54; Sv. Janž I., vi.
št. 38; 3. Radica, vi. št. 27.
Cenilna vrednost: àd 1. Din 140.043;
ad 2. Din 89.45860; ad 3. Din 53.548-60.
Vadij znaša ad 1. Din 14.004-50; ad 2.
Din 8946-—; ad 3. Din 5355-—.
Vrednost pritikline: ad 2. Din 15.000;
ad 3. Din 615-—.
Najmanjši ponudek: ad 1. 70.021-50
dinarjev; ad. 2. Din 59.639-25; ad 3. Din
35.699-25.
Vadij je položiti v gotovini ali v tuz.
drž. papirjih ali vložnih knjigah tuz.
hranilnic.
Pravice, ki bi ns pripuščale dražbe, je
priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe, sicer
bi se ne mogle več uveljavljati glede
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je
ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče Marenberg,
dne 19. decembra 1932.
•g*
E 1396/31—10. .
.. ;
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E IX 4557/32—7.
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Dražbeni oklic.
Dne 2 0. f e b r u a r j a 1 9 3 3. do
poldne ob e n a j s t i h bo pri podpisa
nem sodišču v sobi št. 11 dražba nepre
mičnin: zemljiška knjiga k. o. Činžat,
vi. š t 3; k. o. K umen, vi. št, 44.
Cenama vrednost: Din 136.510-40 in
Din 19.666'40.
Vrednost pritikline: Din 5370-—.
Najmanjši ponudek: DLn 94.586-92 in
Din 13.111*92.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe.
]e priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja.
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
«odišča.
Okrajno sodišče v Mrriboru,
dne 19. januarja 1933.
E 487/32—22.
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Dražbeni oklic.

Dražbeni oklic.
Dne 2. m a r c a 1 9 3 3. ob d e v e 
t i h bo pri podpisanem sodišču v sobi
št. 18 dražba nepremičninskih deležev
do hiše štev. 110, mlina, njiv, travnikov
itd.: zemljiška knjiga Gerlinci, vi. št. 13
in V* vi. št. 4, 5, 6, 199, 320, 321, 370.
Cenilna vrednost: Din 142.603-25.
Vrednost pritikline: Din 2230-—.
Najmanjši ponudek: Din 96ХУ7Г—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, je
priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe, sicer
bi se ne mogle več uveljavljati glede
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je
ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče y Murski Soboti,
dne 13. januarja 1933.

V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče т Murski Soboti,
dne 16. januarja 1933.
•J;
E IV 1906/32—6.

•
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Dražbeni oklic.
Dne 3. m a r c a 19 33. dopoldne ob
p ó 1 d e v e t i h bo pri podpisanem
sodišču v sobi št. 27 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga k. o. Radvanje,
vi. št. 87; k. o. Radizelj, vi. št. 48; k. o.
Vösek, vi. št. 88.
Cenilna vrednost: Din 179.586-—.
Vrednost pritikline: ' Din 1950-—.
Najmanjši ponudek: Din 17.958-60.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je. priglasiti sodišču najpozneje pri dražpenem naroku .pred začetkom dražbe,
sicer, bi se ne. mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dòbri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
okljc, ki je nabit na uradni deski, tega
sodišča. - ' " ' ' , . "
Okrajno sodišče v Mariboru,
dne 31. oktobra 1932.
E 350/32—14. ,
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Dražbeni oklic.
Dne 6. m a r c a 1 9 3 3. dopoldne ob
p o l d e s e t i h bo pri podpisanem sodiaČu, y sobi št. 20 dražba nepremičnin :
zemljiška 'knjiga k. ,9. Pribišje, vložna
št. 182-iü 145.
'
Cenilna vrednost: Dm 23.080- .
Vrednost pritikline: Din 2Ì35-—. .
Najmanjši ponudek: Din 16:810-—. "
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,'
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več. uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal f dobri veri.
' V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča. /. .
Okrajno sodišče v Metliki,
,dne 23. decembra 1932.
•E. 1658/32-8.

;
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Dražbeni oklic.

Dne 20. f e b r u a r j a
1 9 3 3 . ob
Dne 1 1 . m a r c a 1 9 3 3 . dopoldne,.
o s m i h bo pri podpisanem sodišču v
ob
p o l d e v e t i h bo > pri w&plkjffi&m
H*
sobi št. 12 dražba nepremičnin: pare.
sodišču v šobi št. 6 dražba nepremičnin:
. 1 8 4 zenvljišika knjiga Bela,' vi. št. 15, pare.
štev. 145 (njiva) in pare. št: 883 in 885 ,E 640/32—6.
(pašnika), zemljiška knjiga Črne, vi.
št.. 1228 hiša in pare. 1227 vrt z vodnja
Dražbeni oklic.
št. 42 in Brežice, vL št. 452.
kom v ce-iilni vrednosti Din 550O-— in
Dne 3. m a r c a 1 9 3 3 . dopoldne ob zemlj. ; knjiga Kranj vi. štev. 481, pare.
Cenilna vrednost: Din 24.389-—.
d e v e t i h bo pri podpisanem, sodišču, 932/4 hiša s hlevon^in vodnjakom, pare.
Najmanjši ponudek: Din 12.260-—..
Pravice,. ki bi ne pripuščale dražbe. v sobi št. 18 dražba nepremičninskih 933/3 yrt v ceniku vrednosti D,in 60.000.
in ;
Najmanjši ponudek: Din 32.600-—.
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž- d&kžev do hiše, njiv, travnikov
B
benem naroku pred začetkom dražbe, gozdov: zemljiška knjiga Öcinje, /g vi. . Pravice, ki bi, ne pripuščale dražbe,
• '"• - • •
\e priglasiti sodišču najpozneje pri dražsicer bi se ne mogle več uveljavljati , štev.- -8.
Cenilna vrednost: Din 32dl4*10.
benerii.naroku pred začetkom, dražbe,
glede nepremičnine v škodo zdražitelja.
Pritikline-riU
•.;•:.•• '
•sicer b ! se ne moele več uveljavljati
kil je ravnal v dobri veri.
Najmanjši ponudek:, Din. 216.410*—.
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
V ostalem se opozarja na dražbeni
Pravice.: ki bi, ne pripuščale, dražbe, t ki Je' ravnal v dobri veri.
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
tie p.rielasiti, sodiščunajpozneiepri draž- ; V ostalem se opozarja nä dražbeni
sodišča. ,
Okrajno sodižče Brežice, odd. II.,- : Jbenem naroku pred začetkom; dražbe. >! oklic, k i t e nabit nà uradni deski teza
, sfcer" bi se ne moele ve? uveljavljati isodišča
dne 10. januarja 1933.
Okrajno sodišče v Kranju,
'n-lede-.nenrjpmičninp. v ïkodo zdražitelja.
i
dne 13. januarja 1933.
ki je ravnal y.-dob.ri veri.
:

'

•

-

.

*

•

.

•

•

Stran 31.

Štev. 6.

Vpisi v trgovinski register.
V p i s a l a se je n a s t o p n a f i r m a :
109.
Sedež: Latkova Tas štev. 78, občina
Sv. Pavel pri Preboldu.
Dan vpisa: 17. januarja 1933.
Besedilo: A. in I. Basle.
Obratni predmet: trgovina z vsem v
Prostem prometu dovoljenim blagom.
Družbina oblika: Javna trgovska
družba. .
..
. . .
Osebno obvezni družabniki: Anton in
Ivana Bàsle, trgovca : v Latkovi vasi
štev. 78, v Sv. Pavlu pri Preboldu. -:
Prokurist: Basle Josip, trg. poslovodja v Latkovi vasi. '
Pravico zastopstva imajo in firmo
Podpisujejo družabnika Anton in Ivana
Basle ter prokurist Josip Basle, vsak
^ase, in sicer slednji s pristavkom pp.
Okrožno sodišče v Celju, odd. I.,
dne 17.. januar ja 1933.
Firm. 10/33 - Rg A III 181/2.

Konkiirzni razglasi
S 16/32-43
118.

118

Sa 10/32-31. .
118.
172

Sklep.
Konkurzna zadeva Premale Ivana iz
Zagorja. Narok za razpravljanje in skle
panje o prisilni poravnavi se vrši pri
tem sodišču dme, 16/februarja 1933 ob
10. UM v sobi št 23.
Obenem se vnovčitev konkurzne ma
se ustavlja in preklicuje na dan 23. t.
nV določena javna dražba.
ч Okrajno sodišče v Litiji, odd. I.,
dîné 14.. januarja 1933.
*
176
Sa 2/33^-3.
114.

Potrditev poravnave.
V poravnalni stvari WacMerja Mati
je, urarja in trgovca v Novem mestu, se
odobri pri • naroku dne ' 10. novembra
1932 v smislu § 46 zakona oprisilni po
ravnavi izven stečaja sprejete .poravna
va, da plača dolžnik upnikom 50 ođstot- •
no kvoto njihovih' terjatev,, plačljivo v
18 mesecih. .
Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. II.,
.... dne 31..decembra 1932.
*

Sa 56/32—34
119.

126

Potrditev poravnave.

5 Poravnalno postopanje, nad imovino
Dermota Ane, trgovke v Litiji št. 86.
Potrja se prisilna poravnava izven
Uvedba poravnalnega postopanja • o
imovini Osredkärja Ivama, trgovca v konkurza, sklenjena pri poravnalnem
naroku pred okrajnim sodiščem .v- Liti
Kranju.
; Poravnalni sodnik: Gregore J u d j, sta ji dne 10. decembra 1932 med dolžnico
Dermcta Ano in njenimi upniki. rešina' okrajnega. sodišča v Kranju..
V p i s a l e s o se i z p r e m e m b e i n " '• Poravnalni upravnik: dr, Sajov.ic Stan- .Deželno sodišče V Ljubljani, oddi IIL,
dne 7. januarja 1 9 3 3 . . , . . - '
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h : i i r - ko, odvetnik v Kranju.
.,
• • 4 J ' . " . ' • •"•'
m a h : ..•-.••
Narók za sklepanje poravnave pri
UO.
-,', .. '-, ,;, .-;.;.••;
-160 '
okrajnem sodišču v Kranju,' dne 28. fe Sa 77/32—7.
120.
Sedež: Maribor.
.
>•••','
bruarja 1933. ob 9. uri.
Dan vpisa: 12.. januarja, 1933;
; Rok za oglasitev do2.2. februarja 1033.
Besedilo: Jugoslovanska tovarna za na sodišče v Kranju.
; : Med dolžnikom Kasimirtom* Josipom,
izdelovanje dr. Oetkerjevega pecilnega
Deželno sodišče v Ljubljani, od. III.,
trgovcem z mešanim blagom in dežel
Praška družba z °. *.. :
•
dne. 17. januarja 1933.
nimi pridelki, Turški vrh', -p. Završe ••pri
" " ' '.ijte •
Izbriše se poslovodja Zec Franjo. .
Ptuju, in. njegovima upniki pri porav
119
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., Sa 9/32-7
nalnem naroku dne, .27. .oktobra' ,1932.
dne 12. januarja 1933.
Ï15.
na c-krajsiem sodišču v Ptuju .sklenjena
Firm. 1104/32 — Rg. 6. II 11/19.
prisilna poravnava ,se potrja.
*
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. HI.,
V poravnalni stvari Jurčeca France
U f ; ...
--'•'.. V ' • • ' . . ' .
' •••
' •' dne 29. decembra 1932. • ••-••
.••-•,
ta, posestnika'm' klobučarja v Krškem
Sedež: Maribor.
'
106, se, odobri pri. naroku dne 14. np^
, : "••• 1 8 5 " '
Dan vpisa: 5. januarja 1933.'
^embra 1932,v. smislu § 46, zakona o Sa 85/32—11.
Besedilo: Stark Hugo;
prisilni ' poravnavi izven stečaja doseže 1 2 1 .
Obratni predmet: trgovina s sirovimi na" poravnava, da plača dolžnik svojim
kožami in usnjatimi izdelki.
upnikom '42 odstotno kvoto njihovih ter
Izbriše se. dosedanji lastnik* Stark jatev tekom, .enega , leta v četrtletnih
Med dolžnikoma Löwy Antonijo in
Hugo vsled smrti, vpiše pa sedanja obrokih, od'katerih dospe prvi dva me Mitzky Gezo, trgovcema v .Središču, kol
ustnica Stark Ana, rojena Slamič, po sec^ pp pravomoćnosti odobritve po javna družabnikoma in lastnikoma tvrdčetnica v Mariboru, Koroška cesta 6. ravnave in da ostane zemljiškoknjižna ke A. Löwy, trgovine, z. mešanim bla
Okrožno kot trgovinsko sodišče
zaznamba otvoritve postopka 'še eno : le gom in deželnimi pridelki v Središču
v Mariboru,
to v,veljavi.. . , ; . . - • .
ob Dravi, ter njunimi upniki, pri po
" dne 5. januarja 1933.
; Okrožno sodišče V Novem inestu,
ravnalnem naroku dne 12. novembra
' Firm. 1103/32 — Rg:A-I'5/2. '.
odd. II., dne 20. decembra 1932.
1932 pred okrajnim sodiščem v Ormožu
;
•"" ' " *
:,; "
sklenjena prisilna poravnava s e p o 
. .;,,_,
J
i Sa 59/32—11.
..•....- 159 t r j u j e .
Okrožno sodišče" V MÉriMrù, odd. III.,
ljl6.
•
••
..;
..•• •
,dne 29. decembra 1933.
,,
V p i s a l e so se i z p r e m e m b e in
^ od a t k i ; p r i. .na s t o p n i: z& • Poravnalno postopanje dolžnika Pe
---136.
t e r i ^ Franca, trgovca v Križevcih pri Sa 78/82—8. ' "< '
, ••
'<
':'".•••• d r u g i :
122.
• • • . / : ' . :
•.'.-'.:•
••
•'
Ljutomeru, je končano. ..;.
Sedež: Maribor.
-•"•"-:
Okrožno sodišče v,Mariboru, odd. Ill,,
Dan vpisa: 12. januarja 1933.
,'
dne,5. januarja 1933к
. Med dolžniob: • javno trg. družbo Maks
; -у; Besedilo: Štajerska vinarska zadruga
Rt bič, trgovina, z mešanim. i'Magöm in
• ite
• . '
%: л. Mariboru, registrovana zadruga z Sa 54/32—74 : " ' '
•• 176 deželnimi pridelki ; na debelo. jin djrob^ j e n o zavezo. • •:•*".: •"'
no v S r e d i š č (lastnika Franc in Fran
giüXpise' se novo izvoljeni č l a n ' n a č e t
čiška. Robjč». jljrg, Лц. posestnika v, sre
«¥. Špar.1 Franc, posestnik,in župan
dišču) ш njegovimi ' upniki pri porav
j;?àrénini.
,.,'.,; •
Pòravilàltìo postopanje dolžnika Schu- nalnem naroku dne 20. oktobra 1932
# OJkrožno ' kot trgovinsko Sojiišee,.,
sterJä : 'Antöna, ! trgovca'v LjuMjahi, Mefet- pred okrajnim sodiščem' v Orrntfžir
v Mariboru,
•nï trg it. 25, registrovanega pod firmo sklenjena prisilna 'poravnava'sé -potrja.
dne 12. januarja 1933.
Schuster Anton v Ljubljani, je končano. Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III.,
'••> J l r m . Д4/33 — Zadr. .1Ц J3/.20.„. „_ . j Deželno sodišče v "Ljubljani, odd; III., dne"29. decembra Ш2Г
I ' •"'•"''
dne 11. januarja Ж 1 , '

Poravnalni oklic.

Potrditev poravnave.

Potrditev poravnave.

Potrditev poravnave.

Vpisi v zadružni register.

Konec poravnave.

.

'

•

>

;

.

:

•

•

•

•

:

*

•

•

:

•

,

'

.

:

'

•

•

'

.

Potrditev poravnave.

Konec poravnalnega
postopanja.

'i J:'.'

'

'

•

•

Štev. в.

Stran 32.

Razglasi raznih uradov
in oblastev
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Narodna banka
Kraljevine Jugoslavije
Stanje 15. januaija 1933.

Po § 268. k. z. se kaznuje vsakdo', ki
ve za razglašeno prepoved iz § 55. k.
z., pa vendarle postreže taki osebi z
opojnimi pijačami.
Sresko načelstvo v Kamniku,
dne 13. januarja 1933.
Štev. 731/1.

147-2-2

Razglas

o dražbi občinskih lovišč v radovlji-,
Aktiva.
Dinarjev
gkem srezu.
Metalna
Lovi
občin
radovljiškega sreza se
podloga . 1.968,143.770.30 (— 564.862*44)
bodo
oddajali
na
javni dražbi v zakup
Devize ki ni*
so v podlogi 2,056.397-79 ( + 225.766*98) na sreskem načelstvu v Radovljici za
dobo 5 let, t. j . od 1. aprila 1933. pa do
Kovani no
vec vniklju 151,269.072-50 (— 6,393.706-60) 31. marca 1938. Začetek dražbe je vsa
Posojila . .2,431,349.244-18 ( - 6,420.385-30) kokrat ob 9. ur* po nastopnem vrstnem
Vrednostni
redu :
papirji . . 16.451.200*v torek, dn 21. februarja 1938.
Prejšnji pred' za občine: Brezniça, Begunje, Boh.
ujmi driavi 1.808,907.669-63 •+ 177.32541) Srednja • vas, Lesce, Kamna gorica in
Začasni pred
Lese.
ujmi gl. drž.
V sredo, dne 22. februarja 1933.
blagajni . eoaOOaOOO'—
za občine: Gorje, Jesenice, Boh. Bistri
Vrednosti reca, Rateče. Ovsiše in Ljubno.
zervn. fonda 68,099.080*85.
Vrednosti
V četrtek, dne 23. februarja 1933.
ostalih fon
za
občine: Ribno, Bled, Mošnje, Radov
dov . . .
7,949.864*72
ljica
in Predtrg.
Nepremični' „
Zakupni in dražbeni pogoji so na vpo
ne . . . . 154,949.668-64 ( + 46.321*37)
Razna aktiva 37,894.873*2_(— 2.503.099*12i gled pri sreskem nače-st—i v Radovljici
med uradnimi urami.
7.236,070.642*43
Sresko načelstvo v Radovljici,
Pasiva
Dinarjev
dne 12. januarja 1933.
Kapital . . 180,000.000-—
*
Rezervni
« «
fond . . .
73,931.304*65 (-f- 57.032*-)
144-3-2
Štev. 78.
Ostali fondi
8;660.091*84
Razpis dobave.
Novčanice v
„.. „
obtoku . . 4.624,309.970*-(-106,880.320-—!
Na podstavi čl. 59^ 82. do 105. zakona
Obveze na
pokaz . . . 866.899.0б1*91(Н-102.256.831-68: j državnem računovodstvu1 ter pravilni
Obveze z ro„, • „„ ka za izvrševanje odredb tèga zakona
kom . . . 1.397,667.053*70 (— 8,104.723-60, (B pogodbe in nabave) se razpisuje za
Ratnapasiva 94,603.170-33 (— 2,761.460*681 dobo od 1. aprila do 30. septembra 1933.
za bolnico za duševne bolezni v Ljub7.236,07c.642*48
'
p
ljani in za bolnico za duševne bolezni
Obtok in ob
na Studencu prva pismena ófertalna liveze . . . 6.481.209.021*91
citacija za dobavo naslednjih živhskih
Celotno kritje . . . 36*90%
Kritje vObrestna
zlatu . .mera:
. 82-137«
potrebščin:
. . . .
1M%
po eskmiptu
1. ' mesa in mesnih izdelkov ter ala
po lombairdu
, . . . 9%
nine,
2. moke in mlevskih izdelkov, '
3. vseh vrst kruha,
16«
No. Ö92/1.
i 4. špecerijskega blaga.
Razglas.
5. mleka in mlečnih izdelkov.
' Licitacija se bo vršila v sredo dne
V smislu § 54. uredbe o izvrševanju
dopoldne
očuvalnih odredb (Ur. list 28/125 ex 30) 22. februarja 1933 ob; 11.; uri
f
se razglaša, da je Arbi Matevžu, roj. 21. v upravni pisarni bolnice zà duševne
IX. 1883. v Mengšu, r. k. vere, oženje- bolezni v Ljubljani. Poljanski nasip 52:
nemu, zak. sinu pok. Aleksandra in
Podi-oboi dražbeni in dobavni pogoji
pok. Doroteje, roj. Knifič, pečarskemu in izkazi potrebščin so interesentom na
mojstru, pristojnemu v Lukovico in tam vpogled pri upravi bolnice za duševne
na št. 10. stanu jočemu. s sodbo okr. so bolezni v Ljubljani.
dišča na Brdü z dn* 11. oktobra 1932..
Predpisno kolkovane ponudbe v zapeKps 213/32—12, po § 55. kaz. zak. pre- čatenem ovifltu z oznako: >Ponudba za
novedan obisk krčem za dobo enega dobavo (navesti predmet) ponudnika I.
leta.
N.«. morajo dospeti najkesneje do priPrepoved velja od 10. januarja 1938. četka licitacije v. roke dražbene komi
sije.
,
do vgtetega dne 10. januarja 1934

Ponudnik se mora že v ponudbi ob
vezati, da v polni meri pristaja na draž
bene in dobavne pogoje. Položiti mora
najkesneje eno uro pred pričetkom lici
tacije predpisano kavcijo pri blagajni
zavoda. Licitacijski komisiji mora pred
ložiti potrdilo o plačanih davkih in dražiteljski sposobnosti.
Ponudba se mora glasiti na stalno
ceno in dobavno dobo od 1. aprila do
30. septembra 1933. •
! V Ljubljani, dne 15. januarja 1933.
Uprava bolnice za duševne bolezni
: Ljubljana — Studenec v Ljubljani.

*
Орт. št. 150/42—1931—69.
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Razpis.
Okrožni urad za zavarovanje delavcev
v Ljubljani razpisuje ponovno dela za
preureditev kuhinje in napravo stranišč
v restavracijskem traktu Radio-Therma
Laško.
Ponudbe, pravilno kolkovane, naj se
vlože v zapečatenih ovojih z napisom
»Adaptacijska . dela v Radio-Thermi
Laško« v vložišču urada v Ljubljani,
Miklošičeva c. št. 20, soba št. 205.
' do 24. januarja 1933. do 10. ure
dopoldne.
Î Komisijsko odpiranje vloženih ponudb
se bo vršilo dne 24. januarja 1933. ob
10. uri dopoldne v sobi Št. 203.
: Vse za razpis potrebne pripomočke
dobe interesentje v pisarni urada, Mi
klošičeva cesta Št. 20, soba št. 201, proti
plačilu Din 50'—.
Okrožni nrad za zavarovanje delavcev
v Ljubljani,
dne 17. januarja 1933.

Razne objave
S 40/32
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Objava.
Z odobrenjem konkurznega sodnika
se proda iz proste roke en bloc z a 
loga konkurzne mase Ange
l o s l a v a H r a s t n i k a , trgovca v
Ljubljani, Karlovska cesta Št. 8, obsto
ječa iz
manufakturnoga
blaga
in
trgovskega
inventarja.
Pojasnila daje in ponudbe sprejema
do vštetega 29. t. m. upravitelj kon
kurzne mase odvetnik dr. Oton Fettich,
Ljubljana, Dalmatinova ulica št. 7.
*
179

Objava.
Izgubil sem izpričevalo osnovne šole
v Rušah pri Mariboru. Proglašam ga
neveljavnim.
Ljubömir Beitela, učenec V. razreda
osn. šole v Rušah, s. r.

Izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine, urednik: Pobar Robert v Ljubljani.
Tuka in zalaga; Tiskarna Merkur v Ljubljani; njen predstavnik: 0. Michalek v Ljubljani.

Pošteirm pla5**a ¥ gtfetftl.

JUGOSLAVIJA

KRALJEVINA

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

Letnik

V LJUBLJANI, dne 25. januarja 1933.

IV.

VSEBINA:
49. Uredba o posredovalnem.postopku
52. Izpremembe v staležu drž. in banovinskih uslužbencev na
60. Izpremembe in dopolnitve navodil za - poslovanje s Poštno
področju Dravske banovine.
hranilnico.
51. Objave banske uprave o pobiranju ob!!, trošarin v. letu 1933. 53. Razne objave iz »Službenih novin«.

Uredbe osrednje vlade.
49.
Na osnovi § 6. zakona o podaljšavi veljavnosti zako
na o zaščiti kmetov in o uveljavitvi poedinih predpisov
zakona o izvršbi in zavarovanju z d n e 19. .decembra 1932.
in po predlogu ministra pravde predpisuje ministrski
svet to-le

uredbo

Člen 3.
Predlog, naj se uvede posredovalno postopanje, je
treba zavrniti, če obstoji kateri razlogov za zavrnitev
predloga, naj se uvede postopanje za prisilno poravnavo
zunaj stečaja, omenjenih v § 4., št. 2. do 4.,„ zakona o
prisilni poravnavi izven konkurza.*
Člen 4.
O podanem predlogu uvede sodišče lahko poizvedbe,
ki jih spozna za potrebne, mora pa izdati svojo odločbo
najkesneje v treh dneh od dne vloženega predloga.

o posredovalnem postopku.*
Člen 1.
Dolžnik, ki je zašel v težave, da bi zadostil svojim
obveznostim, o čigar imovini pa še ni uveden stečaj' ne
postopanje za prisilno, poravnavo zunaj stečaja, sme
predlagati pri sreskem sodišču, v čigtfr območju ima
svoje prebivališče ali sedež svojega podjetja, naj se
uvede poravnalno postopanje zaradi ureditve njegovih
dolgov.
S tem postopanjem se ne morejo koristiti tisti dolž
niki, ki že uživajo posebno zaščito po zakonu o zaščiti
kmetov ali uredbah, izdanih na osnovi tega zakona.

Člen 5.

.

Ce sodišče uvedbo posredovalnega postopanja dovoli,
postavi posrednika in obvesti o tem dolžnika.
Sodišče postavi za posrednika osebo, ki jo je pred
lagal dolžnik, če. zoper njegovo osebo ni pomisleka, dru
gače pa drugo zanesljivo osebo,, ki jo smatra sodišče za
prikladno.
Člen 6.
Posrednikova dolžnost je, da na osnovi načrta za
ureditev dolgov, ki gä je sestavil dolžnik, a če ta tega
ni storil, na osnovi načrta, ki ga on sam sestavi, škuSa
doseči sporazum med dolžnikom in njegovim upnikom.
Člen 7.

Člen 2.
Predlog se lahko poda pismeno ali ustno na sodni
zapisnik.
Predlog mora obsezati: . •
, 1. spisek upnikov in dolžnikov z označbo poedinib
terjatev in dolgov, nadalje obresti in dneva dospelosti
za vsako izmed njih, kakor tudi katera zavarovanja zanje
obstoje;
\ , •
2. popis ostale dolžnikove imovine z označbo njene
vrednosti;
3. označbo osebe, ki jo predlaga dolžnik za po
srednika.
* >Službene novine kraljevine Jugoslavije* z dne
6. januarja 1933., št. 4/II/10* . -

Posrednik je pod nadzorstvom sodišča. Dolžan je po
dajati sodišču Zahtevana poročila in mu javljati vse, kar
bi moglo dati povoda, da sodišče postopa, zlasti pa da
posredovalno'rjostopanje ustavi.
Sodišče sme posrednika iz važnih razlogov izmenjati
Preden'pa-izda tako1 odločbo, ga zasliši, če je to mogoče.
Posrednik ima pravico do povračila dejanskih izdat
kov in do primerne nagrade.
. .,• •

. .

. Člen

8.

Gd dne, ko je zahteval uvedbo posredovalnega po
stopanja, pâ dokler postopanje traja, ne sme dolžnik
svojih nepremičnin obremenjati ali odsvajati. Taka prav
na dejani« 4o brez pravnega učinka nasproti upnikom.
* ^Uradni list«št.- 256/53 iz 1. 1929./1930.

7. kos.
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Sodišče odredi, naj se zaznami uvedba posredovalnega
postopanja v javni knjigi.

ko je zahteval dolžnik uvedbo posredovalnega
nja, obstajala njegova plačilna nezmožnost.

postopa-

Člen 9.

Člen 14.

Dokler posredovalno postopanje traja, se zoper dolž
nika ne smejo dovoliti ne izvršbe, ne zavarovanja; teko
če izvršbe pa se ustavijo do dokončanja postopanja.
V tem času se tudi ne more uvesti stečaj o dolžnikovi
imovini. Če se poda predlog za uvedbo stečaja pred
uvedbo posredovalnega postopanja, je odločiti o takem
predlogu šele, ko se posredovalno postopanje dovrši ali
ustavi in ko se opravi postopanje, določeno v § 71. konkurznega (stečajnega) zakona.*
Na prošnjo dolžnika, ki je zahteval uvedbo posredo
valnega postopanja,dovoli sodišče lahko še pred uvedbo
tega postopanja začasno ustavitev izvršb, ki tečejo, če to
spozna za primerno, in to po potrebi proti zavarovanju.

Zoper odločbe, izdane v tem postopanju od sreskega
sodišča, je dopustno, pravno sredstvo na okrožno sodišče.
Odločba sodišča druge stopnje je dokončna.

Člen 10.

Predpisi §§ 72. in 73., št. 5., zakona o prisilni poravr
navi izven konkurza se uporabljajo ustrezno tudi na
dolžnika, ki je zahteval uvedbo posredovalnega postopa
nja, kakor tudi na osebe, ki store v tem postopanju
dejanje iz § 72., št. 2., konkurznega (stečajnega) zakona.

Predpisi člena 9. se ne uporabljajo na izvršbe, ki
se vodijo za poplačilo:
1. terjatev in zahtev za vzdrževanje, ki dospevajo
med postopanjem;
2. davkov in drugih javnih davščin, kamor spadajo
tudi prispevki za zavarovanje, predpisani z zakonom o
zavarovanju delavcev ali s kakšnim drugim zakonom;
3. plače (mezde) oseb, ki so zaposlene v dolžniko
vem obrtu ali v gospodinjstvu.
Člen 11.
Če so dovedla posrednikova pogajanja do sporazuma
med dolžnikom in njegovimi upniki o ureditvi njegovih
dolgov, predloži posrednik eodišču ta sporazum pismeno.
Vloga mora biti opremljena z izjavami dolžnika in upni
kov, da pristajajo na sporazum. Sodišče mora o tem brez
odlašanja zaslišati dolžnika in izreči posredovalno posto
panje za dokončano. Obenem odredi izbris zaznambe
uvedbe postopanja v javni knjigi (člen 8.).
Če so podpisi dolžnika in upnikov na vlogi o spo
razumu po sodišču ali javnem notarju overovljeni, ima
sporazum pravni učinek, kakor poravnava, sklenjena
pred sodiščem.
Člen 12.
Če se v 90 dneh od dne uvedbe postopanja ne do
seže sporazum med dolžnikom in upniki, se posredovalno
postopanje po službeni dolžnosti ustavi.
Posredovalno postopanje se ustavi tudi še pred iz
tekom roka, omenjenega v prvem odstavku, če poda
dolžnik predlog za uvedbo postopanja za prisilno porav
navo zunaj stečaja ali za uvedbo stečaja, ali če se pojavi
kakšen vzrok, ki bi uvedbo postopanja oviral (člen 3.),
ali če se ugotovi, da je storil dolžnik pravna dejanja v
škodo upnikov ali da je neke upnike pogodoval na škodo
ostalih upnikov.
Predpis prvega odstavka člena 11. o izbrisu zaznam
be v javni knjigi je uporabiti tudi tukaj.
Člen 13.
Če se uvede stečaj ali postopanje za prisilno porav
navo zunaj stečaja ob istem času, ko se posredovalno
postopanje ustavi, ali če se uvede to ali onò postopanje
po predlogu, podanem v 15 dneh potem, ko se je posredovalno postopanje ustavilo, se smatra, da je na dan,
• >Uradni list< št. 255/53 iz L 1929./1930.

Člen 15.
Kjer ni sreskih sodišč, so-za posredovalno postopa
nje pristojna prvostopna sodišča, v območju velikega
sodišča v Podgorici pa okrožna sodišča. Odločbe po tem
postopku izda pri prvostopnem, odnosno okrožnem
sodišču sodnik poedinec, pravno sredstvo pa gre na
apelacijsko sodišče, odnosno na veliko sodišče v Pod
gorici.
Člen 16.

Člen 17.
Ta uredba dobi obvezno moč, ko se razglasi v
»Službenih novinah«.
V Beogradu, dne 4, januarja 1*933.; št. 940.
Minister pravde
B. Maksimovic* s. r.

Predsednik
ministrskega sveta
dr. M. Srškić s. r.

(Sledijo podpisi ostalih gg. ministrov.)

50.

Izpremembe in.dopolnitve
navodil za poslovanje s Poštno hranilnico.*
Z odločbama gospoda ministra za promet št. 6.299
in 6.521 so odobrene naslednje izpremembe in dopol
nitve navodil za poslovanje s Poštno hranilnico:
x
V § 7. se točka V. izpreminja in. se glasi:
>Knjižica 50 Čekov stane 27-50 Din. V tej vsoti je
vračunana tudi taksa za ček po 0*25 Din od kosa, ki je
vtisnjena na vsakem čeku.
V zvezi s tem se popravlja tudi cenovnik obrazcev
za čekovni promet, ki je dodejan na koncu navodil.
V § 7. se točka VI. izpreminja in se glasi:
»Ček se mora predložiti v izplačilo v zakonskem
roku petih dni, če je kraj izdaje in plačila v naši državi
isti, če je pa različen, v roku petnajstih dni. Če je kraj
izdaje zunaj naše države, veljajo zakonski roki: od
dvajset do šestdeset dni.
Ček, ki ni bil predložen v izplačilo v zakonskem
roku. Poštna hranilnica lahko izplača tudi po tem roku,
* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
20. decembra 1932.. St, 295/CX/764. — Navodila glej
»Službeni list« št. 123/9 iz L 1932.
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7. kos.

toda najdalj v šestih mesecih, računaje od dne izdaje, ; II. No. 26728/1.
če ga izdatelj (trasant) ni preklical (glej § 23. teh
Občina Dolenja Podgora, v srezu Črnomelj, bo pobi
navodil).«
rala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933.
V § 10. se dodaja nova točka VI., ki se glasi:
občinsko trošarino: po Din Б0-— od 100 1 vina.
»Poštna hranilnica si ho prizadevala, da ho pogoje Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
izplačila skrbno izpolnjevala; vendar ne more prevzeti
dne 12. januarja 1933.
nase materialne odgovornosti, če tak pogoj točno ali
vobče ne bo izvršen.«
II. No. 1412/1.
V zvezi s to dopolnitvijo mora postati točka VI.
Občina Gor. Pristava, v srezu ptujskem, bo pobirala
točka VII. in ostane neizpremenjena.
od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933.
Kot nov paragraf se dodaja:
naslednje občinske trošarine:
a), od, 100 1 vina Din 50—,
J.
»§ 19.
b) dd 100 1 vinskega mošta Din 50*—.
Prenos poštnih nakaznic na čekovni raîîun.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine Y Ljubljani,
I. Vsak lastnik čekovnega računa sme zaprositi pri
dne 18. januarja 1933.
pošti, naj se mu vse poštne nakaznice, ki prihajajo na
njegov naslov, ne izplačujejo, nego naj se prenesejo II. No. 58/1.
takoj na njegov čekovni račun. Tako pa se ne morejo
Občina Mozirje trg, v srezu gornjegrajskem, bo po
prenašati nujne in brzojavne nakaznice.
birala
od. drreva razglasitve v »Službenem listu« v letu
II. Kdor želi to uporabljati, mora izdati pošti po
1933.
naslednje
občinske trošarine:
oblastilo, s katerim jo pooblašča, da sme prevzemati vse
a) od 100 1 vina Din 100—,
poštne nakaznice, ki pridejo na njegov naslov, in jih
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50:—,-,
prenašati (vplačati) na njegov čekovni račun. Obenem
c) od 100 1 piva Din 50—,
mora izročiti pošti potrebno število položnic. Podrobnej
ša navodila daje pošta.«
'• č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja
Zato morajo sedanji- §§ 19. do 33. dobiti številke ruma in konjaka Din 5'—,
d) od 100 1 sadnega mošta Din 25—•
20. do 34.
•
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
V § 29. se izpreminja točka I. in se glasi:
dne 14. januarja 1933.
>I. Obresti znašajo pri Poštni hranilnici 4% na leto.«
Kot nov paragraf se dodaja:
II. No. 503/1.
>§ 35;
Občina Rudnik, v srezu ljubljanskem, bo pobirala od
dneva
razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933. naDve ali več hranilnih knjižic.
slednje občinske trošarine:
I. Vsakdo ima lahko samo eno hranilno knjižico
a) od 100 1 vina Din 75'—,
Poštne hranilnice na svoje ime.
b) od 100 1 vinskega mošta Din 75-—,
II. Kdor vzame dve ali več knjižic, izgubi obresti
c) od 100 1 piva Din 50-—,
.',.,'•
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja,
po drugi in vseh novejših knjižicah.«
V zvezi s to dopolnitvijo morajo sedanji §§ 34. do
ruma in konjaka Din 5 — , '
42. dobiti številke 36. do 44. ,
d) od goveda nad 1 letom Din 30—,
Generalni direktor
e) od goveda pod 1 letom Din lo'—,
dr. M. Nedeljković s. r.
î) 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 12. januarja 1933.

Banove uredbe.

II. No. 27361/1.

•
51.

Objave banske uprave
o pobiranju občinskih trošarin
v letu 1933.
П. No. 26729/1.
Občina Derstelja, v srezu ptujskem, bo pobirala od
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933. občin
sko trošarino: od 100 1 vina Din 50—>
kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 16. Januarja 1933,

' • * ' _ ;

Občina Slivnica, v srezu šmarskem, bo Р ° ^ " £ а o d
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933. na
slednje občinske trošarine:
ч
a) od 100 1 vina Din 50'—,
b) od 100 1 vinskega moSta Din 26—,
.
c) od 100 1 piva Din 100'—,
.
,., .
c) od hI stopnje alkohola Spirito, žganja, likerja,
ruma, in konjaka Din 5'—.
*
Kraljevska banska uprava Draveke banovine v Ljubljani,
dne 12. januarja 1933.
II. No. 26988/1.
Občina Velika Nedelja, v srezu' ptujskem, bo po
birala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu
1938. naslednje občinske trošarine:

7. kos.

84
a) od 100 1 vina Din 50-—,
::
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50*—,
e) 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 16. januarja 19JÌ2.

Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano;viüe v Ljubljani z dne 18. januarja 1933, I. No. 8275/1-32,
je bil premeščen na lastno prošnjo Š t i g l i c F r a n j o ,
zdravstveni pomočnik in banovinski uradniški priprav
nik pri sreskem : načelstvu v Litiji k sreskemu načelstvu
v Kranju..
'

53.

Razne objave
iz „Službenih novin".

52.

Izpremembe
v staležu državnih in banovinskih
uslužbencev na področju Dravske
banovine.

Številka 279 z dne 30. novembra 1932.

A. Državni uslužbenci.
Z odlokom kraljevske banske uprave. Dravske bano
vine v Ljubljani z dne 16. januarja 1933., I. No. 6678/2,
je bil postavljen K a r u n A n t o n za sjužitelja II. po
ložajne skupine pri državni bolnici za duševne bolezni
v Ljubljani.
Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske.bano
vine v. Ljubljani z dne 16. januarja 1933, I. No. 6679/2-32,
je bil postavljen M a r k e l j F r a n c za služitelja II. po
ložajne skupine pri drž. bolnici za duševne bolezni na
Studencu.
Z. odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
vine v Ljubljani z dne 16. januarja 1933, I. No. 6680/2-32,
je bil postavljen P l a n k a r P e t e r za služitelja IL po
ložajne skupine pri drž. bolnici za duševne bolezni
v Ljubljani. [ '•]<
"
Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
vine v Ljubljani z dne 16. januarja 1933, L-No. 6682/2-32,
je bil postavljen S o b o č a n J o ž e f za služitelja II. po
ložajne skupine pri. drž. bolnici za duševne bolezni na
Studencu.
Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
vine v Ljubljani z dne 16. januarja 1933, I. No. 6683/2-32.
je bil postavljen Š e t a r F r a n c ;za služitelja II. polo
žajne skupine pri državni bolnici za duševne bolezni
na Studencu.
. - . ' • • •••••'
Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
vine v Ljubljani z dne. 16. januarja 1933., I. No. 6684/2-32,
je bil postavljen U s n i k. I v a n za služitelja II. polo
žajne skupine pri državni, bolnici za duševne bolezni
v Ljubljani.
B. Banovinski uslužbenci.
.'•';
Z odlokom-kraljevske banske .uprave,Dravske,bano
vine z, dne 24. decembra. 1932.,. I. No. 8552/1, je_ bil.po
stavljen dr. C f i ò l e w a J o s i p , primarij v šesti-položajni skupini pri javni bolnici v Brežicah, za banovinskega primarija pete položajne skupine na dosedanjem
službenem mestu.
, :•
.•; • .
Z odlokom-kraljevske bonske uprave; Dravske banovine v Ljubljani z dne 12. јапдагја': 1933.. I.. No.
5136/3—1932 je bjL postavljen d r . P a v j i n J o ž a iz
LJubljane za banovinsttega uradniškega pripravnika г
mesečno placo Din 1275-— pri javni bolnici v Murski
Soboti.

..--••
. '
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Z odlokom ministrstva za notranje posle z dne 22.
novembra 1932, I. štev. 43034, je prepovedano uvažati v
našo državo in v njej razširjati knjigo: »Sittengeschichte
der Nachkriegszeit« od Magnusa Ilirschfelda v- izdaji
Schneider .und Co., Leipzig — W i e n .
Z odlokom ministrstva ! za notranje posle z dne 22.
novembra 1932., I. štev. 43032, je .prepovedano uvažati v
našo državo in v njej razširjati knjigo: Der Kampf um
die Abrüstung«, izdano v Beogradu (?).
Z odlokom ministrstva za notranje posle z dne 25.
novembra 1932., I. štev. 43321, je prepovedano uvažati v
našo. državo in v :njej razširjati knjigo: »Ein Volk in Not
und Kampf« v izdaji »Bund des freien Balkans«.
Državno tožilstvo v Zagrebu je prepovedalo z odlo
kom z dne 24. novembra 1932.. štev. Kns 1906/32. na
osnovi čl. 19. zakona o tisku v zvezi s čl. 3. zakona o izpremembah in dopolnitvah- tega zakona razširjanje in
prodajanje tednika »Katolički list« štev. 47. od 24. no
vembra 1932., ki se tiska v Zagrebu.
Številka 280 z dne 1. decembra 1932.
•
' '
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne 23. no
vembra 1932. je bil odlikovan z redem Sv. Save IV. stop
nje P e č e k B o j a n , član.Narodnega gledališča v Ljub
ljani. .•••••
Z,odlokom ministra za notranje posle z dne 20. ok
tobra 1932., III. štev. 43803, je bil upokojen z veljav
nostjo od 4. marca 1924. K o v a č i č R u d o l f , policij
ski agent pri policijskem komisariatu v Mariboru 3. sku
pine III. kategorije z osnovno plačo 7. stopnje s pravico
do pokojnine, ki mu pripada po letih službe, in sicer
skladno z razsodbo državnega sveta z dne 17. septembra
1930L štev. 7653/29.
Številka 281 z dne 2. decembra 1932.
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dife
17. novembra 1982J so bili «postavljeni na univerzi v
Ljubljani: na filozofski fakulteti za sekretarja; a.pravi
cami .'uradnika VIL položajne skupine ' ' Â l W é M ' F r a n ,
sekretar iste fakultete-, uradnik VIII. položajne skupine;
na pravni fakulteti:''za knjižničarja- fakultetne knjižnice
s pravicami uradnika VII. položajne skupine Med v eš č e k J o ž a , knjižničar iste knjižnice in uradnik VIII.
položajne skupine; pri univerzitetni upravi za glavnega
arhivarja s pravicami uradnika VII. položajne skupine
B e v e A l b i n , arhivski uradnik VIII. položajne skupine.

•

Izdaja kraljevska banska uprava Draveke banovine: njen predstavnik in urednik: Роћаг Robert v Ljubljani.
" Tiska ш zalaga; .Tiskarna->Merkür.t..v. Ljubljanij njen predstavnik: Otmar Michâlek v Ljubljani.

». ,
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Razglasi kraljevske
banske uprave
I. No. 493/1 — 1933.

Izprememba v imeniku
zdravniške zbornice za
Dravsko banovino.
200

Razpis.
V državni bolnici za ženske bolezni
v Ljubljani se razpisujeta dve mesti
zdravnikov, in sicer sekundarijâ osme
položajne skupine in zdravnika priprav
nika. Ce ne bi bilo kompetente za prvo
mesto, se bo zasedlo z uradniškim pri
pravnikom. Prosilci morajo imeti pogoje
za sprejem v drž. službo ter dovršeno
zdravniško pripravljalno službo.
Prošnje je vložiti pri kraljevski ban
ski upravi Dravske banovine v Ljublja
ni do 31. januarja 1933.
Kraljevska banska uprava Dravske ba
novine v Ljubljani,
dne 18. januarja 1933.
*
V. No. 76/15.

' 174-3-2

Razglas o licitaciji.
Kraljevska banska uprava Dravske
banovine v Ljubljani razpisuje za od
dajo regulacijskih del na Muri v no
tranji progi 1932/33
H. javno pismeno ponudbeno licitacijo
v skrajšanem roku na dan 4. februarja
1933 ob 11. uri dop.
v prostorih hidrotehničnega odseka v
Ljubljani, Stari trg 34/11. Eojasnila in
Ponudbeni pripomočki so na vpogled
öied uradnimi urami v pisarni hidroteh
nicnega odseka, Ljubljana, Stari trg
št. 34/11.
Ponudbe naj se glase v obliki popusta
v odstotkih (tudi z besedami) na vsote
odobrenega proračuna, ki znaša Din
470.057-32.
Podrobnosti razpisa so razvidne iz
razglasa o licitaciji v »Službenih nòvinah« in na razglasni deski tehničnega
oddelka. .
Kraljevska banska uprava Dravske
banovine
v Ljubljani, dne 17. januarja 1933.
*
v

H l . No. 4151/3.

218

Razglas.
У registru pomožnih blagajn se je pri
»Nada«, rep. pomožni blagajni v Ljub
ljani vpisahi izprememba pravil v §§ 1.,
2. in 8. •
Izprememba pravil se nanaša na zvi
šanje pristopne starosti članov in. temu
odgovarjajoče članske dajatve ter raz
širitev zavarovanja pogrebnine na rod
binske člane.
Kralj, banska uprava Dravske banovine
v Ljubljani,
dne 18. januarja 1933

Dr. L a p a t o v Peter, vojaški zdrav
nik v Ljubljani, je bil izbrisan iz imeni
ka Zdravniške zbornice za Dravsko ba
novino, ker je odšel kot upravnik vojne
bolnice v Tuzlo.
Kraljevska banska uprava Dravske ba
novine v Ljubljani,
dne 13. januarja 1933.

Razglasi sodišč
in sodnih oblastev
U VII 45/32—3.

210

V imenu Njeg. Veličanstva
kralja!
Okrajno sodišče v Ljubljani, odd. VII,,
po s. o. s. Bajiču Stojanu ob sodelova
nju odv. dr. Hribarja Stanka kot zapis
nikarja o obtožbi drž. tožilstva zoper
Brčana Alojzija zaradi prekrška po
čl. 6 zak. o pobijanju draginje v prisot
nosti prostega obdolženca po danes
opravljeni javni ustni razpravi, odre
jeni z naredbo od 8. novembra 1932 po
predlogu drž. tož. na kaznovanje in ob
dolžencev za oprostitev razsodilo:
Brčan Alojzij, sin Josipa in Marjete,
roj. Janežič, rojen 14. februarja 1932 v
Leskovcu pri Litiji, tja pristojen, rim.
kat. vere, stan. Moste, Tovarniška ul. 13,
mesarski mojster, poročen, ima nekaj'
premoženja, nekaznovan,
je kriv,
da dne ?2. oktobra 1932 dopoldne v
svoji mesnici v Florjanski ulici št. 7 v
Ljubljani ni imel označenih cen mesu
in mesnim izdelkom, torej prodajal živIjenske potrebščine v obratovalnici ter
ni sumarno ali podrobno označil cen
posameznih predmetov tako, da jih
vsakdo lahko razločno vidi;
zakrivil je s tem prekršek po čl. 6
zakona o pobijanju draginje življenslnh
potrebščin in brezvestne spekulacije
in se
obsodi
po istem zak. določilu v zvezi s § 3. za
kona, s katerim se začasno podaljšuje
veljavnost zakonitih predpisov o kazno
vanju prekrškov, na Din 50-— denarne
kazni: v primeru neizterljivosti na en
dan zapora v čl. 16 zak. o pobijanju
draginje; po § 389/1 k. pr. na povračilo
stroškov kazenskega postopanja m
event, izvršitve kazni, ki se izrekajo za
izterljive; •
. , . . ' . .
po čl. 19. zak. o pobijanju draginje
se sodba, čim postane pravomočna, ob
javi ob obsojenčevih stroških v >Službenem listu«.
Okrajno sodišče v Ljubljani, odd. VIL,
dne 22. decembra 1932.
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T 90/32—3.

Uvedba postopanja za
proglasitev mrtvim.
Šušteršič Franc, rojen 4. marca 1876
v Vižmarjih, sin Sušteršiča Valentina
in Marijane roj. Hostnik, pristojne v
St. Vid nad Ljubljano, je odšel pred
kakimi 30 leti v Innsbruck, baje v služ
bo k železnici. Pisal je večkrat svojemu
bratu. Kakih 12 do 15 let pa ni o njem
nikakega glasu.
Ker je potemtakem smatrati, da bo
nastopila zakonita domneva smrti v
smislu § 24. št. 1 o. d. z., se uvaja na
prošnjo Šušteršič Pavline, krojačice v
Ljubljani, Rezijanska ul. v Koleziji, po
stopanje za proglasitev mrtvim ter se
izdaje poziv, da se o pogrešancu poro
ča sodišču.
Šušteršič Franc se poziva, da se
zglasi pri podpisanem sodišču ali dru
gače da kako vest o sebi.
Po 31. decembru 1933 bo sodišče na
vnovično prošnjo odločilo o proglasitvi
mrtvim.
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. HL,
dne 27. decembra 1932.
H»
Kps 758/32.

209

Razglas.
Bučeku Janezu, delavcu v Sotini
štev. 13, in Kuzmič Viktorju, posest
niškemu sinu v Sotini š. 90, se prepo
veduje v smislu § 55. k. z. za dobo
1 leta in pol zahajanje v krčme.
,
V smislu § 55. uredbe o v izvrševanju
očuvalnih odredb ter § 268. k. z. ge
kaznuje, vsakdo, ki ve za to prepoved,
pa imenovanima vendarle postreže z
opojno pijačo. Ta odredba stopi v velja
vo z današnjim dnem.
Okrajno sodišče v Murski Soboti,
odd. III., dne 30. decembra 1932.
E IV 69/32—70.

1^4

Sklep.
Z dražbenim oklicem z dne 25. no
vembra 1932., opr. štev. E IV 69/31-67,
za 27. januarja 1933. ob 9. ura dopoldne
določena dražba nepisemičnin vi. št. 36,
k. o. Grajska vrata,, se preklicuje.
Okrajno sodišče v Mariboru, odd. IV.,
dne 9. januarja 1933.
*
E 1267/32—13..
196

Sklep.
Izvršilna stvar zahtevajoče stranke
Osrednje vinarske zadruge. za Jugosla
vijo v Ljubljani, r. z. z o. z. Zavezana
stranka: Rožič Anton, gostilničar, Sv.
Janez, Boh. Bistrica, radi 1100 Din. iz
vršba z dražbo nepremičnin, zemljiška
knjiga Studor, vi. št. 424, ki jo je dovo
lilo okrajno sodišče v Radovljici e skle
pom z dne 28. avgusta 1932, opravilna
št. E 1267/32—2, se v smislu § 39/6 i. r.
ustavlja. Vsa izvršilna dejanja, ki so
se opravila za zgornjo izvršljivo ter-
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Stran 34.
jatev zahtevajoče stranie, se razve
ljavljajo. To sodišče kot zemljeknjižno
sodišče, naj izbriše vse na to dražbeno postopanje se nanašajoče zaznam
be, in sicer zaznambo uvedbe dražbenega postopanja in določitve dražbenega naroka pri gornjem vložku.
Okrajno sodišče v Radovljiei, odd. II.,
d n e 15. januarja 1933.

V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče v Mariboru,
dne 30. decembra 1932.

*

D n e 20. f e b r u a r j a 1933. d o p o l 
d n e o b d e v e t i h bo pri podpisanem
sodišču v sobi št. 6 dražba nepremič
nin: hiša št. 122, kozolec dvojnik, par
cela št. 123 in 81 njivi, št. 122/3 in 79
travnika, št. 121/5 gozd in pare. št. 157
njiva, zemljiška knjiga. Rovte, vi. štev.
286 in 292.
Cenilna vrednost: Din 81.237-40.
Vrednost pritikline: Din 4.550-—.
Najmanjši ponudek: Din 57.191-60.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča
Okrajno sodišče v Logatcu,
dne 20. januarja 1933.
*
E 1010/32—5...
.
'222

E 1096/32—7.

199

Dražbeni oklic.
Dne 12. f e b r u a r j a 1 9 3 3 . do
poldne ob d e v e t i h bo na mestu sa
mem v Lokvi št. 2 in nato po parcelah
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga
Gor. Straža, vi. št. 143,145,1110, И 983,
275; zemljiška knjiga Prečna, vi. št. 669
in zemljiška knjiga Vel. Podljuben vi.
štev. 248.
Cenilna vrednost: Din 174.970-—.
Vrednost pritikliine: Din 210-—.
Najmanjši ponudek: Din 131.226-—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe.
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deska tega
sodišča.
Okrajno sodišče Novo mesto,
dne 11. januarja 1933.
*
E 36/33-2.
224

Dražbeni oklic.
D n e 12. f e b r u a r j a 1933. d o p o l 
d n e ob e n a j s t i h bo na mestu sa
mem v Zburah štev. 25 obč. Šmarjeta
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga
k. o. Zbure, vi. št. 23, 852 in 252.
Cenilna vrednost: Din 14.617—.
Vrednost pritikline: Din 150—.
'
Najmanjši ponudek: Din 9.846—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče v Mokronogu,
dne 14 januarja 1933. •

*
E IV 2694/32—1.
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Dražbeni oklic.
D n e 17. f e b r u a r j a 1 9 3 3 . d o p o l 
d n e ob p o l d v a n a j s t i h bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 27 dražba
nepremičnin: zemljiška, knjiga Pobrežje, vi. št. 979.
Cenilna vrednost: Din 40.150-—.
Najmanjši ponudek: Din 20.075-—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
eicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja.
ki je ravnal v dobri veri.

*
E 479/32—6.
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Dražbeni oklic.

Dražbeni oklic.
D n e 21. f e b r u a r j a 1933. d o p o l 
d n e ob p o l d e s e t i h bo pri podpisa
nem sodišču v sobi št. 21 dražba ne
premičnin: zemljiška knjiga Dolga Vas,
vi. št. 841 B 4/d.
Cenilna vrednost: Din ,2.000-—.
Najmanjši ponudek: Din 1.000-—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, je
priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe, sicer
ibi se ne mogle več uveljavljati glede
nepremičnine v Škodo zdražitelja, ki je
ravnal v dobri-veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče v Dol. Lendavi,
dne 10. januarja 1933.

E IV 2484/32—6.

219

Dražbeni oklic.
D n e 24. f e b r u a r j a 1933. d o p o l 
d n e ob p o l d e v e t i h bo pri podpisa
nem sodišču v sobi št. 27 dražba nepre
mičnin: zemljiška knjiga k. o. Gorica,
vi. št. 70 in 2/35 vi. št. 109 d. o. Gorica. '
Cenilna vrednost: Din 48.233-42.
Vrednost pritikline: Din 130-— (ki je
zgoraj všteta).
Najmanjši ponudek: Din 32.156-—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, je
priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe, sicer
bi se ne' mogle' več uveljavljati glede
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je
ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče v Mariboru,
. • ; . dne 9. januarja 1933.
•

•

•{-

•

:

E IV 3077/32—5.
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Dražbeni oklic.
D n e 24. f e b r u a r j a 1933. d o p o l 
d n e ob d e v e t i h bo pri podpisanem
sodišču v, sobi št. 27 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga k. o. Sv. Magdaléna, vi. št. 669.
Cenilna vrednost: Din 496.538-32.
Najmanjši ponudek: Din 248.269-16.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
. je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbjfänenj naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede, nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja ha /dražbeni"
oklic, ki je nabit na uradrii deski tega
sodišča.
ÖkrajnO sodišče v Mariboru,
dne 27. decembra 1932.
•j«
E 1430/32—10.
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Dražbeni oklic.

Dne. 25. f e b r u a r j a
1 9 3 3 . dopoldneob p o l d e v e t i h bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 6 dražba ne
premičnin: zemljiška knjiga Gorice, vi.
štev. .04,. pare. 576 njiva.
'Cenilna vrednost: Din 1935-50.
Najmanjši ponudek: Din 1290-—.
*
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
E 664/32-9.
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je priglasiti sodišču najpozneje pri dražr
benem naroku pred začetkom dražbe,
Dne 2 1 . f e b r u a r j a
1 9 3 3. ôb sicer bi.'se ne mogle več uveljavljati
d e v e t i h bo pri podpisanem sodišču glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
v sobi št. 18 dražba nepremičninskih ki je ravnal v dobri veri.
se opozarja na dražbeni
deležev do njiv, travnikov itd.: 'zemlji
r V, ostalem
ška knjiga Vidonci, Vie vi.' št. 37, 350,. okMc, ki je nabit na uradni deski tega
364, Vieinkl vi. št. 131 in celi vi. št. 33.8.. sodišča.
Cenilna vrednost: Din 26.785-—.
.Okrajno sodišče v Kranju,
Najmanjši ponudek: Din 17.857-50.
dne 12. januarja 1933.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
*
je priglasiti sodišču najpozneje pri, draž^
E
2640/32—11.
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benem naroku pred začetkom dražbe ?
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
D n e 28. f e b r u a r j a 1933- d o p o l 
ki jé ravnal v dobri veri.
d n e ob, d e v e t i h bo pri podpisanem
V ostalem 9e opozarja na dražbeni sodišču v sobi št. 4 dražba'nepremičnin:
oklic, ki, je nabit. na. uradni deski tega zemljiška knjiga k. o. Rifnik, polovica
sodišča.
vi. š t 60:
Okrajno sodišče v Murski Soboti,
Cenilna vrednost: Din. 17.265-25.
dne 11> januarja. 1933, .
Najmanjši ponudek: Din 15.000-—.

Dražbeni oklic.

Dražbeni oklic.

Štev. 7.

r Stran 35.

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi' se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
°klic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče v Celju,
dne 30. decembra 1932.'•'

Razglasi raznih uradov
in oblastev
T. No._ 120/1—F.
0

Razglas
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delek si pridržuje pravico, razpisano
množino gramoza zvišati ali skrčiti, od
nosno dobavo sploh ukiniti. Licitacija
se bo vršila: .
a) za progo drž. ceste št. 2 km 634*—
do 663*5 dne 23. februarja 1933, v pi
sarni tehničnega razdelka;
b) za progo drž. ceste št. 2 km 663*5
do 709*909 dne 24. februarja 1933. na
županstvu na Jesenicah;
c) za progo drž. ceste št. 51 km 0*0
do 21.920 dne 25. februarja 1933. na
županstvu v Tržiču s pričetkom ob pol
desetih za prvo progo ter v polurnih
ipreslèdkih za ostale proge v zgoraj navedenem redu.
i Ponudniki ali njih pooblaščenci in
namestniki, ki morajo prinesti pismeno
'pooblastilo, morajo priti k licitaciji
točno ob. določenem času,, ker se po m-.
četku licitacije, novi ponudniki ne bodo
ipripustili k licitaciji.
! Vsak ponudnik, odnosno njegov, na-'
;mestnik mora podpisati pri licitaciji iz-,
javo, da so mu znani vsi dražbeni in ;
dobavni pogoji in da nanje v celoti pri-.
staja. Kavcije v smislu odloka bivše
gradbene direkcije z 12< marca 1928.,
št. 1812, ni potrebno položiti, ker sebo-!
pri odplačilu na račun zaslužka, odteg
nila 10°/o varščina, katera : se dobavi
telju izplača šele po uspeli kolavdaciji.
Nadalje je predložiti s kojkom 2 0 —
dinarjev opremljeno potrdilo pristoj
nega davčnega urada, da ; je ponudnik.
plačal vse davke.
Državhocestha uprava si. pridržuje
pravico, oddati dobavo gramoza neglede
na višino ponujenih vsot. Vsak ponud
nik mora ostati v besedi 60 dni po iz
vršeni dražbi. ..
• ..
,
Tehnični razdelek sreskega načelstva,
y Kranju, dne 21. januarja 1933.
Ing. Fr. Emmef si r.

prvi ustni licitaciji za dobavo gra
moza za. državne ceste.v območju teh;
ničnega razdelka sreskega naČelstva y-,
Kranju.
V smislu odloka kr. banske uprave :v
Ljubljani z dne 19. januarja 1933..,
V. No. 229/1, razpisuje tehnični razde
lek v Kranju na podstavi čl. 86'. do 98.
zakona o državnem računovodstvu z
^че • 6. marca 1921 in njegovih îzprettiemb, odnosno pravilnika, natisnjenega v »Službenih novinah« z dne 16, februarja 1922. in pravilnika, natisnjenega
£ ^Službenih novinah« z dne 25. novembra 1921., prvo ustno licitacijo za dobaVo
gramoza, in sicer za te-le proge:
Državna cesta št. 2.
, 1- Za progo km 634-— do 642-— iz
kamenoloma 8 pri Koritu in Hočevar jeva
tema
700 m v proračunjenem. znesku
D
i n 31.500—;
2. za progo km 642-— do 65Г5 iz ka
mnoloma Savski
prod, Polica : in. Bistri£* 1030 m 3 v proračunjenem- znesku
*
Din 46.500-—;
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3- za progo km 651*5 do 663*5 iz gra T. No.. 130/2—1933.
moznic: Bistriški prod, *Gobovec,. PoRazglas
8a
vc, Martinški klane in Podovnica 765 o prvi ustni licitaciji za dobavo gramoza
1
^ ' v proračunjenem znesku Din 35.190. na progi km 38 do 110 državne ceste
4. za progo km 663-5 do 686-5 iz gra
:
štev. 50.
moznic: Bjegunščica, pod -Brunkom,
Po! nalogu kr. banske uprave Drav
pevski prod 3pri Javorniku, Savi in ske banovine v Ljubljani z dne, 19. ja
Mrušici 905 m v proračunjenem zne nuarja 1933., V. No. 229/1, razpisuje
sku Din 45.320-—;
sresko načelstvo v, Celju na podstavi
5. za progo km 686-5 do .709-909 iz čl. 86. do 98. zakona o državnem raču
gramoznic: Savski prod Dovje", Moi novodstvu z dne 6. marca 1910., njego
cU aa n a , Belca, Klane, Hladnikov potok
vih izprememb, odnosno .dopolnitev,
Martinku in Podkorenu 6Ü0 m 3 v : objavljenih v »Službenih povmah« z
Proračunjenem znesku Din- 28.800;—.
dne ,16: februarja 1922., in pravilnika, ob
javljenega v >Službenih novinah« z dne
Državna cesta št. 61.
, 'l- Za progo km 0-0 do. 5-—
iz gra 25. novembra 1921.,,prvo javno ustno li
8
moznice
Bistriški prod.300 m v prora- citacijo za dobavo gramoza na nastop
сц
nih progah državne ceste
št. 50:
пјепет znesku Din 14.700-—:;
;
km 38 do 43 300 m3 za proračunjeni
2- za progo km 5-— do 311-25 iz ka
mnoloma Prapreče 540 m v proraču- znesek Din 15.000—, kavcija znaša Din
.2000—;/
,, n l|nem znesku От ; 28 ; 080-—;
kin 43 do 49 325 m 8 za prorač. znesek
* *• za progo km 11*25 do 21*920 iz kaDin
27.625*—, kavcija znaša Din 3000--,
-'• p o l o m o v : Mozirjevec, Balant,< Lajbno
km. 49 do 53 340 m 8 za prorač. znesek
> ! 8 F i t o ' Suhi plaz,
Zelenica
Лп
Ljubelja
# vrh 32Ó m 3 v proračunjenem zne-. DJn 3Ì.960-—, kavcija znaša Din 4Ö00-—;
, % D i n 16.640—.
. • , ,
km 53 do 57 340 m8 za prorač. znesek
p o j a s n i l a ' g l e d e dražbenih in dobaS"- ,Din 36.720—, kavcija 8znaša Din 400O*—;
km 57 do 61 460 m za prorač. znesek
.^•^Pogojev dobe interesenti v uradnih
, -ri.an v pisarni tehničnega razdelka v Din 52.440*—, kavcija 1 znaša Din 6000*—;
km 61 do 65' 500 m za prorač. -znesek
dò • D a v a se. mora brezpogojno izvršiti Din 56.000—, kavcija 8znaša Din 6000;—;•
km 65 do 72 730 m za projač. znesek
,7;'30. septembra 1933k Tehnični raz-

Din 71.540—, kavcija 3znaša Din 8000*—;
km 72 do 78 520 m za prorač. znesek
Din 39.000—, kavcija 8znaša Din 4000*—;
km 78 do 81 405 m za prorač. znesek
Din 33.210—, kavcija 3znaša Din 4000— ;
km 81 do 84 405 m za prorač. znesek'
Din 39.690—,: kavcija 8znaša Din 4000— ; "
km 84 do 90 400 m za ртогас. znesek
Din 34.000-—, kavcija 8 znaša Din 4000—;
km 90 do 97 460 m , za prorač. znesek
Din .42.780—, kavcija znaša
Din 5Q00—;
km 97 do 101 360 m 8 za prorač. zne
sek Din 30.240—, kavcija znaša Din
4000—;
km 101 do 105 380 m s za prorač. zne
sek Din 36.100—, kavcija znaša Din
;4000*r-;

''."••'•'.

km 105, do llO"320 m 3 za prorač. zne
sek Dih'35.2000—, kavcija znaša Din
4000—.
.. '
' -\ .
Licitacija ; se bo' vršila v pisarni' ten-'-'
ničnega razdelka sreskega načestva V
Celju za vsako navedeno progo posebej,
in sicer:
v torek, dne 28. februarja 1933.
•ob.-10; uri za ptogo km 38 do 43,
ob 10.30 url za progo km 43 do 49,
ob 11,'uri za-progo km 49 do'53,
ob 11*30 "uri za progo km 53 do 57,
) -ob 12. uri za.progo km 5 7 d o 61,
v sredo, dne 1. marca 1933.
ob 10. uri za progo km 61 do 65,
ob 10*30 uri za progo km 65 do 72, '
ob 11. uri za progo km 72 do 78,
: ob 11-30. uri za progo km 78 do 81,
ob 12. uri za progo' km 81 do 84,
v četrtek, dne 2..marca 1933.,
ob ;10; uri. za progo km 105 do 110,
ob 10*30 uri za progo km 101 do 105,
ób 11. uri za progo km 97 do 101,
ob ^11^30, uri za progo km 90 do 97,
ob 12. uri za progo km 84 do 90.
Pojasnila o dražbenih in dobavnih
pogojih dobijo interesentje v uradnih
urah v pisarni- tehničnega razdelka,
sreskega načelstva v Celju. '
-.,- Vsak-ponudnik mora pred licitacijo
podpisati Izjavo, da pristaja na dražbene in dobavne pogoje in mora predlo- •
žiti predsedniku dražbene komisije po
trdilo pristojne davčne "uprave'.p plača
nih, davkih v tekočem] trimesečju 'ter:
kavcijo, koje višina je zgoraj navedena.
Kavcija obstoji iz gotovine, iz državnih
oz. od države garantiranh obveznic, ali
iz garancijskih, pisem -denarnih zavodov,1
izdanih v smislu čl. -86. zakona o drž.
računovodstvu in Tegistriranih -v smislu
čt. 24. pravilnika za izvrševanje pdredb
iz oddelka >B. Pogodbe in nabave«.
Poleg tega morajo ponudniki predlo
žiti izpričevalo »Zavoda za preizkušnjo
gradbenega materiala pri. ministrstvu za
gradbe«, ali pa > Instituta" tehnične me
hanike na univerzi« 6 preizkušnji kam
na, kojega dobavp ponujajo.
Dobava mora biti. izvršena brezpogoj
no do 30. septembra .1933.
Državno-cestna uprava si- pridržuje
pravico, oddati : dobavo- neglede na vi-.
šino.ponujenih enotnih cen in si pridr
žuje pravico, dobavo poljubno zvišati,
«nižati, ali sploh ukiniti. Ponudniki mo
rajo ostati v besćdi 60 dni po izvršeni
dražbi. .•-...
Sresko načelstvo v Celju,
,
dne 21. januarja 1933.
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Razpis
ustne licitacije za dobavo gramoza za
proge med km 497-106 do 577 državne
ceste štev 2 in med km 779-413 do
8C8.666 državne ceste štev. 28.
Po nalogu kraljevske banske uprave
Dravske banovine v Ljubljani VNo 229/1
z dne 19. januarja 1933. razpisuje teh
nični razdelek, pri sreskem načelstvu v
Novem mestu na podstavi členov 86. do
98. zakona o državnem računovodstvu
z dne 6. marca 1921. in njegovih izprememb, odnosno dopolnitev, objavljenih
v >Službenih novinah< z dne 16. febru
arja 1922. in pravilnika, objavljenega
v »Službenih novinah< z dne 25. no
vembra 1921., javno ustno licitacijo za
dobavo gramoza za zgoraj označene
proge državnih cest.
Licitacija se bo vršila
v ponedeljek, dne 27. februarja t. 1. ob
devetih v občinski pisarni v Kostanje
vici za proge med km 497-106 do 534-5
državne ceste štev. 2;
v torek dne 28. februarja t. 1. ob de
setih v pisarni tehničnega razdelka za
proge med km 534-5 do 562-5 drž. ceste
štev. 2 in med km 793 do 808-666 drž.
ceste štev. 28;
v sredo dne 1. marca t. 1. ob desetih
v občinski pisarni v Trebnjem za pro
ge med km 562-5 do 577 drž. ceste št. 2;
v četrtek dne 2. marca t. 1. ob dveh

popoldne v občinski pisarni v Metliki
za proge med km 779-413 do 793 drž.
ceste štev. 28.
Dražitelji morajo predložiti licitacijski komisiji še veljavno potrdilo davč
ne uprave o plačanih davkih ter potr
dilo (blagajniško položnico) davčne
uprave v Novem mestu o položitvi kav
cije.
Kavcijo morajo sestavljati gotovina,
državne in od države garantirane ob
veznice ali garancijska pisma denarnih
zavodov, izdana v smislu čl. 88. zak. o
drž. računovodstvu in registrirana v
smislu čl. 24 pravilnika za izvrševanje
odredb iz oddelka »B. Pogodbe in
nabave.<
Pred pričetkom licitacije morajo dra
žitelji podpisati izjavo, da poznajo dražbene in dobavne pogoje in da jih brez
pridržka priznavajo.
Dobava gramoza mora biti končana
do 30. septembra 1933. Vsak dražitelj
mora ostati v besedi 60 dni po izvršeni
dražbi.
.
Kravljevska banska uprava Dravske
banovine v Ljubljani si izrecno pridr
žuje pravico, dobavo gramoza oddati
neglede na uspeh licitacije, ter dobav
no množino zvišati ali zmanjšati ali do
bavo sploh ukiniti.
Pogoji o dobavi so na vpogled do
dneva licitacije med uradnimi urami v
pisarni tehničnega razdelka (soba št. 8),
kjer se dobe tudi vsa zadevna pojas
nila.

Pregled
o nabavi gramoza za državne ceste v območju tehničnega razdelka pri sre
skem načelstvu v Novem mestu za budžetno leto 1933/1934.

Nabavišče

Proraču Skupni
Proga (kilometer^
proracu
Množna
njena
OS
nieni
gramoia enotna
to
cena 1 stroški
v m*
od
do
• s
Din m . Din
O

70
497.106 502.5
300
70
50 <
310
502.Ó
''• 40
560
515.5
508
40 '
619.5
240 •
515.5
52+
•
70
4П0
619.5
Stndena . . . . . . .
;
65
. 270 :
528
524
•oc 628
65
440
534
St. Jernej
634
55
240
538
33
538
'66
541.5
XYulÖZ
• • • • • » • •
190
o
70
460
541.5
647.5
7
80
• 440
550
.5
•e 54
80
270
555.5
550
•o 555.5
70
310
6(52:5
65
630
668.5
562.5
70
290
572
568.5
75
240 .
677
672
ao 779.413 784 .
80
130 '
СЧ
80
140
788.5
784
•W
80
793
160
788.5
Sfcemlovec
C
65 '
170
793
797
Ooi lanci ~
' 09
2-iO
65 .
802
797
65
170
802
8"5-б
Dol. Težka voda . . .
u
65
210
808.666
805.5
•o
Sresko načelstvo v Novem mestu,
dne 21. januarja 1933
•

>

•

21.000
21.700
22.400
9.600
28.000
17.560
24.200
13.200
12.350
32 200
35.200
21.60)
21.700
34.450
20.300
18.000
10.400 '
11.200
12.800
11.050
14 300
11.050
13.650

Kavcija
Din
2.100
2.170
2.240
960
2.800
1.755
2 420
1.320
1.235
3.220
3.520
2.160
2.170 '
3.445
2.030
1.800
1.040
1.120
1.280
1.105
1.430
1.105
1.365
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No. 713/1.

Razglas.
Ker poteče zakupna doba za lovišče
občine Moravče 31. marca 1933. in ker
dražba, ki se je vršila 17. januarja 1933,
ni uspela, se v smislu § 2. min. na
redbe z dne 15. decembra 1852, drž.
zak. štev. 257, razpiše
na torek 31. t. m. ob 10. uri dopoldne
pri tule. uradu, soba št. 2, nova dražba.
Za vsakega izdražitelja je članstvo
pri S. L. D. obvezno.
Ostali dražbeni pogoji so na vpogled
pri tuk. uradu.
Sresko načelstvo v Litiji,
dne 19. januarja 1933.
•t*

Štev. 666/H.

226

Razpis.
Direkcija državnega rudnika Velenje
razpisuje za na dan 1. februarja 1933.
ob 11. uri dopoldne dobavo 200 m 8
hrastovega jamskega lesa.
Pogoji pri'podpisani.
Direkcija drž. rudnika Velenje,
dne 20. januarja 1933.
*
Štev. 666/11.
227

Razpis.
Direkcija državnega rudnika Velenj«
razpisuje za dan 1. februarja t. 1. ob
11. uri dopoldne dobavo: 400 m 8 meh
kega jamskega lesa.
Pogoji pri podpisani.
Direkcija drž., rudnika Velenje,
dne 20. januarja 1933.
- .j.
Štev. 124/33.
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Objava.
Po § 8. adv. zakona se objavlja, da je
gospod d r . S l u g a Jurij z današnjim
dnem vpisan v tukajšnji imenik advo
katov s sedežem v Ptuju.
V Ljubljani, dne 21. januarja 1933.
Za odbor Advokatske komore v
Ljubljani
predsednik:
dr. Žirovnik Janko 1. r.

Razne objave .
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Objava.
Izgubil sem
tete univerze v
Ivan, rodom iz
Proglašam ga
•

,

indeks tehnične fakul
Ljubljanica ime: Šarij
Ivangoroda (Rusija).
za neveljavno.
Šarij Ivan s. r.
*
. 214

Objava.
Izgubil sem izpričevalo III. razreda
deške meščanske šole v Krškem iz leta
1923. na ime: Žagar Mirko, rodom iz
Škocjana pri Mokronogu.
Proglašam ga za neveljavno.
Žagar Mirko s. r.

Izdaja kraljevska banska uprava Dramske banovine Drednik- Pohar Robert v Ljubljani.
Tiska In zalaga; Tiskarna Merkur v Ljubljani; njen predstavnik: 0. Michâlek v Ljubljani.

Poštnina pîaîîftn* t gefcvM.

KRALJEVINA

JUGOSLAVIJA

SLUŽBENI

LIST

KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE
8. kos.

V LJUBLJANI, dne 28. januarja 1933.

Letnik

rv.

VSEBINA:
. 54. Uredba o samostalni upravi državnih monopolov kraljevine Jugoslavije.
55. Izpremembe in dopolnitve pravilnika dijaškega doma kralja Aleksandra I. v Beogradu.
56. Popravek v seznamku klimatskih in turističnih krajev.
57. Razne objave iz »Službenih novin«.
,
'
A. po svojem položaju:
1. guverner Narodne banke kraljevine Jugoslavije;
2. prvi viceguverner Narodne banke;
3. generalni direktor uprave državnih monopolov;
54.
,B. 3 postavitvijo s k r a l j e v i m u k a z o m :
' N a osnovi Člena 10.. zakona o konverziji državnih
1. sedem državljanov kraljevine Jugoslavije, ki jih
dolgov, z dne 8. julija 1895. V zvezi z naredbami poznejših predlaga ministru za finance upravni odbor, in to aa
zakonov o državnih posojilih in § 2. zakona o državnih vsako mesto po dva kandidata;
monopolih se uredba o samostalni monopolni upravi z
2. dva člana, ki ju predlagajo neglede na državljan
dne 23: julija 1895. po pristanku ministrskega sveta z stvo tisti imetniki obveznic državnih dolgov, katerim je
dne. 16. decembra 193,2. in monopolne uprave z dne ta pravica priznana z zakoni o državnih posojilih.'
30. septembra 1932. izpreminja in se glasi:
(s) Predstavnikom upniških skupin iz predhodnega
odstavka traja članstvo v upravnem odboru, dokler se
ne postavijo na osnovi novega predloga novi predstav
ostalim^ sedmim članom pa štiri leta od dnè kraljeo samostalni upravi državnih mono niki,
vega ukaza o postavitvi. Clan, ki mu je rok iztekel, sme
biti iznova postavljen.
'л
polov kraljevine Jugoslavije.*
(*) Če guverner ali Viceguverner Narodne banke ne
sprejme ali če oba ne sprejmeta članstva v upravnem
'';.':.•'
§>•
.
odboru ali če da eden izmed njiju ali če podestàs-oba
Naloga in sedež monopolne uprave.
ostavko na članstvo, se popolnita njih mesti s člani
Samostalna uprava državnih monopolov kraljevine namestniki po odredbah odstavka ('), B-, točke I-, tega
Jugoslavije (v nadaljnjem besedilu okrajšano >monopolna paragrafa. Guverner, odnosno prvi viceguverner Narod
uprava«) s sedežem v Beogradu upravlja državne mono ne banice, ki sta podala ostavko na Članstvo ali nista
pole in razpolaga z državnimi dohodki po zakonu o sprejela članstva v upravnem odboru, smeta zavzeti sv<»ja
konverziji državnih dolgov z dne 8. julija 1895., po zako mesta v upravnem odboru šele po pristanku upravnega
nih o državnih posojilih, za katera je anuitetna služba odbora in po odobritvi ministra za finance. V tem pri
poverjena monopolni upravi, in po zakonu o državnih meru kakor tudi, če sprejme novo postavljeni guverner
ali viceguverner članstvo v upravnem odboru, prestane
monopolih z dne 5. decembra 1931.'''*
članstvo njihovim namestnikom.

Uredbe osrednje vlade.

uredba

• I . .

•

;

'

'

Upravni nadzorni odbor.
(*) Na čelu monopolne'uprave stoji upravni odbor
samostalne uprave državnih monopolov (v nadaljnjem
"besedilu okrajšano >upravni odbor«), ki ima 12 članov.
' .('*) V upravni odbor spadajo:
* >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
2. novembra 1932., št. 254/XCVH/686. .
' - ** »Službeni list« št. 70/6 iz 1. 1Ö32.

• §з.
./.'...:V:'•'•'•
;
Prcdsedništvo upravnega odbora. , . ...
(0 Predsednik upravnega odbora je guverner, pod
predsednik pa prvi viceguverner Narodne banke.
(2) Predsednika.nadomestuje podpredsednik,.če sta
pa oba zadržana, ju nadomestuje po letih najstarejši član
državljan kraljevine Jugoslavije.
(3) V primeru iz odstavka (') predhodnega para
grafa voli upravni odbor s tajnim glasovanjem in z
večjno glasov izmed Članov iz § 2., odstavka (*), B.t
točke 1., predsednika, odnosno podpredsednika; v '
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8. kos.
§4.
Pristojnost in področje upravnega odbora.

(') Upravni odbor upravlja in razpolaga z dohodki
zastavljenih monopolov do zneska, ki je potreben za
redno anuitetno službo, zavarovano z monopolnimi
dohodki. Kolikor monopolni dohodki ne bi za ta namen
zadoščali, raz'polaga upravni odbor tudi z drugimi zastav
ljenimi državnimi dohodki, ki so dejani ali bodo dejani
pod njegovo upravo.
2
( ) Upravni odbor je v mejah zakonskih odredb nakazovalec za razhodke, določene s proračunom, za izdat
ke iz obratne glavnice in iz fondov monopolne uprave
in je pristojen za vsa vprašanja, ki se tičejo upravljanja
državnih monopolov, zlasti pa, da:
1. izvršuje zakone, pogodbe in konvencije o državnih
posojilih, kolikor je njihova anuitetna služba poverjena
monopolni upravi in izdaja uredbe, pravilnike in pred
pise za uveljavljanje zakonskih odredb, kolikor za njih
izdajanje ni pristojen miniiter za finance;
2. odloča o ustanovitvi novih, ukinitvi, spojitvi, de
litvi in premestitvi obstoječih monopolnih uradov in
ustanov in njih oddelkov, odsekov in razdelkov, kakor
tudi o izmenjavi pogodb o nabavah, nakupih, delih in
zakupih;
3. razpisuje in odobruje licitacije, sklepa pogodbe o
nabavah, nakupih, delih in zakupih v državi in na tujem,
odloča o postavitvi in vzdrževanju monopolnih zgradb in
naprav, o pridobivanju, zamenjavi in prodaji nepremič
nin kakor tudi o prodaji premične imovine monopolne
uprave;
4. določa podpore monopolnim uslužbencem, delav
cem in njihovim rodbinam, predpisuje s pravilnikom
prejemanje podpore za delavce ob njih nesposobnosti
za delo kakor tudi za rodbine umrlih delavcev, določa
povračila in nagrade monopolnim uslužbencem in delav
cem kakor tudi osebam, ki so izvršili za monopolno
upravo na njeno zahtevo kakšno delo;
5. odloča o službenih potovanjih svojih članov v
državi in izven države kakor tudi o službenih potova
njih monopolnih uslužbencev v inozemstvo;
6. odobruje viremente, letne končne, račune, inven
tarje in preglede kakor tudi oddajanje in izknjiževanje
tobačnih izdelkov za poskusno pušenje in reprezentacijo;
7. podaja ministru za finance proračunski predlog
dohodkov in razhodkov monopolne uprave za prihodnje
leto, predloge o postavitvi, razporedu, premestitvi, na
predovanju, upokojitvi in odpustitvi monopolnih urad
nikov in uradniških pripravnikov, zakonske predloge za
ureditev poedinih vprašanj državnih monopolov in pred
laga ministru za finance osebe za člane kontrolne komi
sije po zakonu o taksah;
8. izbira izvedence, poverjenike in pooblaščence za
poedine posle, odreja iz svoje sredine ožje odbore za
proučevanje poedinih vprašanj in predmetov in člane za
pregled monopolnih ustanov;
9. izdaja odredbe za čim primernejše pobijanje mo
nopolnih kaznivih dejanj in razpravlja in rešuje po pri
pombah nadzornega odbora pri monopolni upravi (v
nadaljnjem besedilu okrajšano >nadzorni odbor<).
(*) Posebej spada v pristojnost upravnega odbora
po odredbah zakona o državnih monopolih, da:
1. vodi pogajanja in izdaja odločbe o posojilih za
Investicije in za povečanje obratne glavnice in jih sklepa
(§ 3. m. z.)i

2. predlaga ustanovitev novih fondov [§ 4., odsta
2
vek ( ) m. z.] in ukinitev obstoječih;
3. sklepa o nakupu državnih ali po' državi zajam
čenih vrednostnih papirjev iz gotovine skladov, izvzemši
gotovino fonda po členu 13. zakona o konverziji državnih
dolgov z dne 8. julija 1895. (§ 5. m. z.);
4. predlaga ministru za finance podrobnejše odred
be za izplačevanje denarja iz fonda za pobijanje mono
polnih kaznivih dejanj, kakor tudi za upravljanje tega
fonda [§ 6., odstavek ('), m. z.];
5. podaja predloge ministru za finance o višini
monopolnih taks in prodajnih cen monopolnih predme
tov [§§ 7., odstavek ('), 8., odstavek (»), 63., odstavek (»),
78., odstavek ('), 81., 93. in 100. m. z.];
6. predpiše pogoje za izdajanje poediničnih ali občih
dovolitev za uvoz monopoliziranih predmetov [§ 10., od
stavek (»), m. z.];
7. sklepa o odkupu zasebnih tvornic in delavnic za
proizvajanje monopoliziranih predmetov .[§ 13., odsta
vek ('), m. z.];
8. določa krajine, kjer se sme saditi tobak, število
rastlin, ki se smejo zasaditi tako za potrebe monopolne
uprave kakor za izvoz, kakor tudi način in pogoje za
odkup tobaka, zasajenega, za monopolno upravo (§§ 17.
in 50. m. z.) ;
9. prepoveduje saditev tobaka za eno ali več let v
krajini, za katero se ugotovi, da večje število sadilcev
namerno ne izroča tobaka, proizvedenega za monopolno
upravo ali za izvoz, odnosno v krajinah, kjer je tobačna
rastlina okužena z boleznijo (§ 33. m. z.);
10. določa višino predjemov tistim sadilcem, ki sade
tobak za monopolno upravo [§ 34., odstavek (*), m. z.];
11. odreja komisije za odkup tobaka [§ 35., odsta
vek C), m. z.];
12. določa odstotek za prihodnjo fermentacijsko izgu
bo, ki se mora odbijati ob odkupu od teže odkupljenega
tobaka [§ 40., odstavek C1), m. z.];
13. odreja nagrade članom odkupnih komisij in nji
hovemu pomožnemu osebju kakor tudi uslužbencem,
odposlanim zaradi poslov pri odkupu tobaka (§47. m. z.);
14. predpisuje pravilnik za obračunanje fermentacijskega, skladiščnega in transportnega upadka (§49. m. z.);
15. podaljšuje roke za predajo tobaka, proizvedene
ga za izvoz [§ 56., odstavek ( 2 ), m. z.];
16. odloča o vrstah tobačnih izdelkov, njihovi sestavi,
načinu predelovanja in vkladanju in o njihovi teži [§ 63.,
odstavek ('), m. z.];
17. odloča o prodaji tobačnih odpadkov in odobruje
zasebnikom njih predelavo za kmetijske in industrijske
namene (§ 64. m. z.);
18. določa prodajne okoliše tobačnih izdelkov, ciga
retnega papirja in soli in daje tiste okoliše, kjer mono
polna uprava ne vrši neposredne prodaje, v zakup
(§§ 66. in 89. m. z.);
19. predlaga ministru za finance pogoje in jamstva
za oddajanje tobačnih izdelkov, cigaretnega papirja in
soli na up (§§ 67. in 90. m. z.);
20. predpisuje pravilnik o mali prodaji monopoli
ziranih predmetov [§§ 70., odstavek (*), 78., odstavek ( 2 ),
in 89., odstavek (»), m. z.];
21. podaja predloge ministru za finance o odstotku
za male prodajalce kakor tudi o proviziji ostalim osebam
za prodajanje monopoliziranih predmetov v državi in na
tujem (§ 73. m. z.);
22. sklepa o otvarjanju vzornih prodajalnic domačih
in tujih tobačnih izdelkov (§ 74. m. z.);
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87

23. poverja proizvajanje cigaretnega papirja za po
trebe v državi zasebnim tvornićam in predpisuje pogoje
2
za to [§ 76., odstavek ( ), m. z.];
24. predpisuje tehnična svojstva za svilnati papir,
podoben cigaretnemu papirju, ki se da izdelovati v drža
vi, in predlaga ministru za finance tehnična svojstva in
pogoje, po katerih se sme svilnati papir, podoben ciga
retnemu papirju, uvažati (§ 79. m. z.);
25. odobruje zasebnim podjetnikom
proizvajanje,
uvažanje in prodajanje vžigalic, vžigalnikov, kresilnikov
2
in kremenov za njih prižiganje [§ 80., odstavek ( ), m. z.];
26. izdaja predpise za dajanje specialnih dovolitev
za malo prodajo vžigalnikov in kresilnikov iz navadne
kovine kakor tudi za uvoz vžigalnikov iz dragocenih
3
kovin [§ 84., odstavka (') in ( ), m. z.];
27. predpisuje pogoje za uporabo prirodnih slanic za
industrijske namene (§ 78. m. z.);
28. oddaja krajinam, kjer je to potrebno, posebne
vrste soli zâ hrano v zdravstvene namene in odloča o
načinu predelovanja take soli (§ 88. m. z.);
29. dovoljuje uvoz soli za specialne namene ob odre
jenih pogojih in po plačilu znižane monopolne takse kakor
tudi dovoljuje prodajo soli, ki se proizvaja v državi za
gospodarske namene po znižani ceni (§ 91. m. z.);
30. predpisuje način denaturiranja in pogoje za upo
rabo denaturirane soli in petroleja [§§ 92., odstavek (»),
in 97. m. z.];
31. predpisuje pogoje za uvoz, izdelovanje in proda
janje petroleja po privatnih podjetjih (§ 95. m. z.), kakor
tudi tehnične, pogoje in svojstva, ki jim mora ustrezati
petrolej, uvožen ali proizveden v državi (§ 96. m: z.);
32. predpisuje pogoje za odobritev svobodnih hranišč za petrolej (§ 98. m. z.);
33. predlaga ministru za finance pogoje in jamstva
za kreditiranje monopolnih taks domačim rafinerijam
[§ 99., odstavek (»), m. z.];
84. predlaga ministru za> finance, naj se ustavi po
slovanje zadrug sadilcev tobaka za izvoz kakor tudi za
sebnih tvornic, odnosno delavnic monopoliziranih pred
metov (§ 107. m. z.);
35. v poedinih primerih odredi posebnega odposlan
ca za preiskovanje monopolnih kaznivih dejanj (§ 118.
m. z.).
§5.
Vrhovni nadzor ministrstva za finance.
(*) Vrhovni nadzor nad monopolno upravo vrši mi
nister za finance, ki ima tudi pravico, prisostvovati
osebno sejam upravnega odbora.
(*) Minister za finance ima pri. monopolni upravi
svojega odposlanca (v nadaljnjem besedilu okrajšano:
»odposlanec«), ki je finančni konceptni uradnik vsaj
III. skupine, 2. stopnje, in ki ga postavlja minister sam,
Se se s to postavitvijo ne izpremeni skupina in ne
povzroči premestitev. Odposlanec prisostvuje
sejam
upravnega odbora, po potrebi pa tudi sejam ožjih odbo
rov [§ 4., odstavek ('), točka 8.]. Odposlanec ima pravico,
zahtevati in dajati potrebna pojasnila in obvestila. Odpo
slanec 19 poročevalec ministra za finance za posle držav
nih monopolov. Predlaga ministru za finance v odobri
tev odločbe in predloge upravnega odbora, za katere je
take odobritve treba.
»
(a) Ministru za finance predloži uprava državnih
monopolov mesečne preglede o prejemkih in izdatkih
monopolne uprave, letne končne račune z bilanco in imo

vinskim izkazom kakor tudi ostale preglede, ki jih
zahteva.
§6Odločbe, ki je zanje treba višje odobritve.
(') Z odobritvijo ministra za finance postanejo prav-.
nomočne:
I. odločbe (rešitve) upravnega odbora kot nakazovalca po razhodkih preko 500.000 dinarjev;
2
II. odločbe iz § 4., odstavka ( ), te uredbe:
1. po točkah 2. in 4.;
2. po točki 5. za potovanja v inozemstvo;
3. po točki 3., če prestopa vrednost, za katero
gre, 500.000 dinarjev;
III. odločbe iz § 4., odstavka (»), te uredbe:
1. po točkah 1., 8., 9., 13., 18., 22., 23., 25., 27.,
29., 31. in 32.;
2. po točkah 3., 7. in 17., če preseza vrednost
500.000 dinarjev.
s
( ) Če gre za redne in nujne nabave, nakupe, dela,
zakupe ali prodaje, se smatra, da je minister za finance
odobril odločbo upravnega odbora in se ta sme izvršiti,
ako ni izdal drugačne rešitve najdalj v 10 dneh od dne
predaje odločbe odposlancu, odnosno pri ponudbah, ve
zanih z rokom, pred iztekom tega roka. Take odločbe
morajo biti označene z vidnim napisom >Nujno, r o k . . . < ;
odposlanec pa jih mora vrniti monopolni upravi v roku.
s poročilom, da minister za finance po njih nasprotne
rešitve ni izdal.
§7.
Odločbe upravnega odbora.
(*) Upravni odbor sklepa svoje odločbe v sejah. Seje
sklicuje predsednik po potrebi, mora pa sklicati sejo, Če
to zahtevajo najmanj tri člani upravnega odbora.
(*) Dnevni red sestavi 'generalni direktor m ga vroči
članom upravnega odbora pred sejo. Izvzemši nujne pri
mere, se sme odločati v sejah samo o predmetih, ki so
na dnevnem redu.
( s ) O vsaki seji se vodi zapisnik.
(*) Prva točka dnevnega reda je čitanje zapisnika
prejšnje seje. Ko se zapisnik odobri ali popravi, ga
podpišejo člani upravnega odbora, odposlanec in zapis
nikar odbora, ki so bili prisotni pri tej seji. Predsednik
sme izpremeniti vrstni red pri reševanju poedinih točk
dnevnega reda.
(5) O poedinih predmetih dnevnega reda se odloča
na osnovi referata generalnega direktorja, odnosno nje
govega pomočnika ali posebnega referenta.
(•) Odločbe upravnega odbora se smejo skleniti
samo, če je prisotnih vsaj pet članov upravnega odbora.
(7) Upravni odbor sklepa z večino glasov. Če so
glasovi enako porazdeljeni, odloči glas predsednikov.
(8) Vsak član upravnega odbora mora glasovati.
Član upravnega odbora, ki ima ločeno mnenje, mora to
svoje ločeno mnenje v seji obrazložiti. Mnenje se vpiše v
zapisnik ali se doda zapisniku kot priloga, če je pred
loženo pismeno.
f°) Odposlancu in predstavnikom upniških 'skupin se
daje prepis sejnega zapisnika.

8.8.
Predstavnik monopolne uprave.
f1) Predstavnik monopolne uprave 'nasproti oblastvom in drugim osebam je predsednik ali podpredsed-
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nik, ob njiju odsotnosti pa dežurni Član ali za to posebej
pooblaščeni član upravnega odbora, obenem z general
nim direktorjem ali njegovim pomočnikom. Za poedine
primere sme odrediti upravni odbor za predstavnika
monopolne uprave samo eno osebo, ki se ji izda pismeno
pooblastilo.
s
( ) 0 vseh pravnih poslih, iz katerih nastajajo ob
veznosti za monopolno upravo, se mora sestaviti pismen
akt, ki je zanjo obvezen, ko postavita en član upravnega
odbora in generalni direktor ali njegov pooblaščenec,
odnosno namestnik pod njen naziv svoj podpis.
3
( ) Upravni odbor sme za poedine pravne posle, iz
katerih nastajajo obveznosti za monopolno upravo, po
oblastiti poedine monopolne uradnike ali druge osebe.
(*) Monopolni uslužbenci, ki opravljajo blagajniško
službo, dobivajo za to pismeno pooblastilo ob svoji po
stavitvi in v začetku vsakega koledarskega leta. To po
oblastilo kakor tudi njih podpisi morajo biti na vidnem
kraju v»blagajniških prostorih javno razgrnjeni.
§9.
Dežurni član upravnega odbora.
x

( ) Vsak delavnik v mesecu vrši službo pri upravi
državnih monopolov po en član upravnega odbora; ta
služba je v tem, da hkratu z generalnim direktorjem
državnih monopolov ali njegovim pomočnikom, odnosno
namestnikom:
1. podpisuje spise, s katerimi se izvršujejo ali pred
lože ministru za finance v odobritev odločbe upravnega
odbora, kakor tudi vse ostale spise in zaveze, za katere
predpiše upravni; odbor ta način podpisovanja;
2. sklepa in podpisuje pogodbe o nakupu, nabavah,
delih, zakupih in prodajah monopolne, uprave in izdaja
rešitve o izknjiževanju monopolne premične imovine in
dohodkov, in .to. do zneska, do katerega ga po svoji pri
stojnosti upravni odbor pooblasti. . . .
y
(*) Razen tega predseduje dežurni član :komisijau)
za odpiranje ponudb za monopolne nakupe, nabave,
dela, zakupe. in prodaje in overavlja o tem sestavljene
zapisnike.
•
§
10
..'-..'.'
'
Nadzorni odbor in njegova sestava.

;. §'n.
Končni račun.
(*) Poslovno leto monopolne uprave se sklada z
državnim proračunskim letom.
2
( ) Upravni odbor, predloži najdalj v treh mesecih
po izteku računskega leta letni končni račun ministru za
finance in glavni kontroli.
§ 12.
Nagrade in povračila.
(*) Vsakemu obeh predstavnikov upniških skupin v
upravnem odboru pripada kot ietna nagrada '/? od 4 % 0 .
od 3 5 % ostvarjenih čistih monopolnih dohodkov.
2
( ) Ostalim članom upravnega odbora, članom nad
zornega odbora kakor tudi osebam, ki prisostvujejo poslužbeni dolžnosti ali na vabilo sejam upravnega odbora,
ožjih odborov ali nadzornega odbora, pripada nagrada
od vsake seje. Članom upravnega odbora pripada razen
tega nagrada za dežurstvo in za potovanja po službenih
poslih monopolne uprave. Višino teh nagrad določa
upravni odbor, odobruje jo pa minister za finance.
3
( ) Izplačila nagrad in povračil po odstavkih (') in
2
( ) se morajo postaviti v proračun monopolne uprave.
II.
<

Uprava državnih monopolov.
§ 13.
Področje.
.
(') Posle monopolne uprave vrši uprava državnih :
monopolov (v nadaljnjem besedilu okrajšano »uprava«);
uprava proučuje vsa vprašanja in predmete, ki spadajo v
področje upravnega odbora, pripravlja o njih poročila in
predloge upravnemu odboru, izvršuje njegove odločbe in
ga stalno obvešča o stanju poslov monopolne uprave^.
( ! ) V področje uprave spada zlasti: voditev celotne
monopolne administracije in nadzor nad vsemi monopol
nimi uslužbenci in ustanovami; skrb za proizvajanje,-na
bave in nakupe, predelovanje, prodajanje, in izvažanje
monopolnih predmetov; vršitev službe po državnih poso
jilih, za katera so monopolni dohodki zastavljeni; pri
pravljanje predlogov zakonov, uredb in pravilnikov o
organizaciji in izpopolnjevanju monopolne službe;, sestav
ljanje in Izvrševanje proračuna dohodkov in razhodkov
kakor tudi sestavljanje in.objavljanje končnih računov
in poslovnega poročila.
.-•>.;..

(*) Pri monopolni upravi obstoji nadzorni odbor pe
tih članov.
(*) Clane nadzornega odbora postavlja minister za
finance iz dvojnega števila kandidatov, ki jih predlaga
, § 14.
upravni odbor izmed poznavalcev monopolne, državne
Generalni direktor uprave državnih monopolov.
računske ali knjigovodstvene službe.. Člani nadzornega
'(') Upravi načeluje generalni- direktor, ki se postav
odbora se postavljajo za dobo dveh let; smejo biti pa
lja s kraljevim ukazom na predlog ministra za finance
iznova postavljeni.
po izberi in predlogu upravnega odbora izmed mono(*) Člani nadzornega odbora volijo izmed sebe pred . polnih ali finančnih • konceptnih uradnikov z diplomo
sednika in podpredsednika; zapisnikarja za voditev za pravne, ekonomsko-finančne, ekonomsko-komercialne ali
pisnika pa odreja generalni direktor izmed monopolnih
tehniške fakultete ali'visoke strokovne šole fakultetne
uradnikov.
veljave.
. .(^) Nadzorni odbor mora najmanj: enkrat na mesec
(2) Dolžnosti generalnega direktorja so zlasti, da:
pregledati poslovanje knjigovodstva in blagajne in pre
1. podaja upravnemu odboru poročila s svojim mne-v
gledati in overoviti letni končni račun,
njem in predlogom o predmetih, ki spadajo v pristojnost
(*) Nadzorni odbor sme imeti sejo, če so prisotni upravnega odbora;
vsaj trije člani. Na poslovanje nadzornega odbora se
2. izvršuje pravnomočne odločbe upravnega.odbora;
uporabljajo ustrezno odredbe § 7. te uredbe. ,.f ,,
3. poroča ministru za finance, na njegov poziv ali.
(•) Zapisnik o svojih зејаћ predlaga nadzorni odbor Če se pokaže potreba, o načelnih in važnejših vprašanjih
monopolne uprave;
.•
.:...•>
upravnemu odboru.
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4. organizira informativno službo o proučevanju na
čina in uspeha poslovanja po vseh. monopolnih pred
metih v državi in v inozemstvu in d a J e obvestila za
javnost;
.. '
5. izdaja in podpisuje polnov.eljavno odločbe in
rešitve za ministra za finance in za. upravni odbor za
njiju pristojnost po njunih posebnih'pooblastitvah;
6. podpisuje hkratu z dežurnim članom upravnega
odbora vse spise o pravnih poslih, s katerimi se usta
navljajoča monopolno upravo obveznosti, kakor tudi vse
spise o pravnomočnih odločbah upravnega.odbora; .
7. postavlja, povišuje, prerrîescà in odpušča zvaničriike, služitelje in dnevničarje po § 103., odstavkih (2) in
(3), in § 163., odstavku ('), zakona o uradnikih;
8. določa področje póedinim monopolnim usluž
bencem.
§ 15. "
ii(

stitve in izboljševanja služb, vrši nadzor nad odseki svoje
ga oddelka, skrbi za zakonito in umno poslovanje in je
odgovoren za posle oddelka.
(a) Starešine oddelka smejo za generalnega direk
torja odločati in polnoveljavno podpisovati odločbe in
rešitve iz njegove pristojnosti, kolikor jih on za to
pooblasti.
(3) Če je starešina oddelka odsoten ali zadržan, ga
nadomestuje po činu najstarejši šef odseka; v tem pri
meru preidejo nanj vse pravice in dolžnosti starešine.,
katerega nadomestuje.
§

Delitov uprave.
(') Uprava državnih monopolov se deli na oddelke,
oddelki pa nâ odseke.
. .:
,
C) Razen tega obstoje v središčih proizvajanja toba
ka kot posebni uradi ' monopolni inspektorati,, ki . so
Upravi neposredno podrejeni.
§ 17."';
...
Starešina oddelka.
(*) Oddelku načeluje starešina z zvanjem višjega
monopolnega svetnika, ki mu je podrejeno vse osebje
te
&a oddelka. Starešina vodi posle, svojega oddelka, spro
n e vprašanja zaradi sodobnega izpopolnjevanja, upro-

Ш

• • • • • '

§ 19.

Pomočnika generalnoga direktorja uprave državnih
monopolov.
(*) Generalnega direktorja podpirata v poslovanju
dva pomočnika, ki ; se .postavljata ustrezno odredbam
§ 14., odstavka O , te uredbe..
(5) Pri postavitvi pomočnikov je treba gledati, da je
eden iz pravne, drugi pa iz tehniške,, odnosno komer
cialne stroke, kakor je pac generalni direktor'iz' ene,
druge ali tretje.stroke. :
(3) Pomočnika vodita posle ;in:vršita nadzor nad od
delki uprave po področju, ki ga jima določi generalni
direktor.
(*) Pomočnika smeta za generalnega direktorja skle
pati in pravnoveljavno podpisovati odločbe in rešitve iz
njegove pristojnosti, kolikor ju on za'to..pooblasti. ./:
(") Če je generalni direktor odsoten ali zadržan, ga
nadomestuje v izvrševanju dolžnosti po čihuvišji pomoč
nik, če je pa ta odsoten ;ali zadržan, drugi pomočnik, če .
sta pa oba odsotna ali zadržana, po činu najstarejši
uradnik.
C) Če je eden pomočnikov, odsoten aH zadržan, ga
nadomestuje veljavno drugi, če pa sta oba odsotna ali
zadržana, vrši dolžnost izmed prisotnih po činu najvišji
uradnik.
(7) Pravice in dolžnosti, predpisane s to uredbo ali
s posebnim pooblastilom za generalnega direktorja 'ih; zâ
njegova pomočnika, prehajajo, če so odsotni ali zadržani1,
na njihove namestnike.
(8) Pomočnika prisostvujeta kot referenta sejam
•upravnega odbora in predlagata poročila' o predmetih
svojega področja, katerih generalni direktor ni sebi
pridržal.
§ 16.
*

18.

Odsekom načelujejo monopolni višji svetniki ali svet-'
niki kot šefi odseka. Ti so praviloma neposredno pod
rejeni starešinam oddelkov in odgovorni za vse posle
svojega odseka.
Oddelki.
Uprava državnih monopolov se deli na:
1. obči oddelek;
II. oddelek za proizvajanje tobaka;
III. oddelek za predelovanje;
IV. oddelek za prodajo;
V. oddelek za ' računovodstvo. ' ' ' '
§ 20.
.

. • Obči oddelek.

(') Obči oddelek vódi posle obče administracije. Od- ;
delek pripravlja- in izdeluje predloge zakonov, Uredb,
pravilnikov in navodil, skrbi, da so vsi normativni pred
pisi med seboj v skladu in v skladu z občim ustrojem
uprave in z ostaljmi zakoni,. Skrbi za enotnost in sklad
nost občega poslovanja monopolne uprave, vodi evidenco
o vseh normativnih predpisih; iti jih priobčuje : esfalim
oddelkom in odsekom, uradom in ustanovam, opozarjaje
na zvezo z njihovim poslovanjem.
f2) Obči oddelek izdeluje poslovnik '(poslovni red)
za upravo, za njene urade in ustanove in skrbi za njih
točno in pravočasno uporabo.
(3) Obči oddelek zbira, proučuje, ureja in pripravlja
za publikacijo podatke o,monopolni stroki v službi, tudi
tiste, ki jih izdelujejo strokovni oddelki in odseki.
(*) Obči oddelek vodi evidenco © službenih razmer
jih monopolnih uslužbencev in delavcev.
(e) Obči oddelek opravlja tudi vse ostale posle,, ki
ne spadajo v kakšen drugi oddelek.
(°) Obči oddelek se deli na:
: 1. administrativni odsek; •
•
•
' '
2. personalni odsek (za državne uslužbence in- del-'
lavce) ;
3. statistični odsek in informativno - publicistični
odsek.
. : . . . . ' § 21. Pravno zastopanje.
Za pravno zastopanje monopolne ilprave v ; vseli
spornih poslih pred sodnimi in; ostalimi oblastvi, po .ve
ljavnih zakonih, obstoji pravni referent monopolne upra
ve. Oddaja mnenje o vseh pravnih^vprašanjih, zlasti v
vseh .poslih, s katerimi monopolna uprava prevzema ob
veznosti in pridobiva pravice. Pregleduje s pravne strani :
vse pogoje in pogodbe za nakupe, nabave-ln dela in jih.
spravlja z zakonskimi predpisi v sklad.
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§ 22.
Oddelek za proizvajanje tobaka.
(') Oddelek za proizvajanje tobaka vodi, upravlja in
nadzira posle, ki se tičejo saditve, odkupa, spravljanja,
fermentacije in urejanja tobaka.
2
( ) Oddelek za proizvajanje tobaka se deli na:
1. odsek za saditev in odkup tobaka;
2. odsek za spravljanje, fermentacijo in urejanje
tobaka.
§23.
Oddelek za predelovanje.
(') Oddelek za predelovanje vodi, upravlja in nad
zira predelovanje tobaka in izdelovanje tobačnih izdel
kov kakor tudi proizvajanje ostalih monopoliziranih
predmetov v državni in zasebni režiji in skrbi za mono
polne tehniške naprave in zgradbe.
2
( ) Oddelek za predelovanje se deli na:
1. odsek za predelovanje tobaka;
2. odsek za proizvajanje soli in ostalih monopoli
ziranih predmetov;
3. tehniški odsek;
4. kemijski laboratorij.
§ 24.
(•) Oddelek za prodajo opravlja, vodi in nadzira vse
posle, ki se tičejo prodajanja monopoliziranih predme
tov v državi in na tujem.
(2) Oddelek za prodajo se deli na:
1. odsek za prodajo tobaka, cigaretnega papirja in
vžigalic v državi m za izvoz tobaka in tobačnih izdelkov:
2. odsek za prodajo soli in ostalih monopoliziranih
predmetov.
§ 25.
Oddelek za računovodstvo.
C1) Oddelek za računovodstvo opravlja, vodi in nad
zira posle računovodstva, knjigovodstva, likvidature in
blagajniške službe, zlasti posle za sestavo in izvrševa
nje proračuna monopolnih razhodkov in dohodkov, evi
denco o monopolni nepremični in premični imovini iu
a;iuitetni službi za zunanja posojila.
(') Oddelek za računovodstvo se deli na:
1. odsek za računovodstvo in blagajno;
2. odsek glavnega knjigovodstva;
3. bankovni odsek;,
4. ekonomat.
§ 26.
Razdelki (referati).
Upravni odbor sme po potrebi službe ustanoviti raz
delke (referate), poverjene referentom, ki so neposredno
podrejeni generalnemu direktorju, pomočniku ali stare
šini oddelka.
§ 27.
Medsebojna razmerja uradov, ustanov, oddelkov
in odsekov.
(*) Monopolni uradi in ustanove se smejo ustanav
ljati, ukinjati, premeščati, spajati in deliti z odločbo
upravnega odbora in po odobritvi ministra za finance.
Prav to velja tudi za oddelke in odseke uprave.
(s) V krajih, kjef зо razni monopolni uradi in usta
nove, podredi lahko upravni odbor vse ali njih več ene
mu starešini.

3

( ) Oddelki in odseki uprave niso posebni uradi,
ampak sestavljajo vsi enoto, ki zahteva, da se opravljajo
posli skladno, enotno, umno in ekspeditivno, pri čemer
je gledati, da se uporabljajo delovna moč in materialna
sredstva kar najvarčneje. Po potrebi mora opravljati
tudi višji uslužbenec neodložljive posle nižjega usluž
benca, odnosno uslužbenec enega oddelka posle usluž
benca drugega oddelka.

§ 28.
Monopolni inspektorati.
(*) V središčih proievajanja tobaka obstoje mono
polni inspektorati. Njihovo območje in sedež določa mi
nister za finance na predlog upravnega odbora.
2
( ) V pristojnost monopolnih inšpektoratov spadajo
posli, ki se nanašajo na saditev, odkup, spravljanje, fer
mentacijo, urejanje in izvoz tobaka in ki jih jim odredi
monopolna uprava.
8
( ) Inspektoratu načeluje višji monopolni svetnik ali
monopolni svetnik.
III.

Ustanove monopolne uprave.
§ 29.
Zavodi za kulturo tobaka in poskusne postaje.
i1) Zaradi pospeševanja saditve tobaka z znanstve
nim in praktičnim raziskavanjem v kakovostnem in koiikostnem pogledu, za poučevanje sadilcev tobaka in za
pripravljanje strokovnega pomladka za tobačno proizva
janje obstoje zavodi za kulturo tobaka s podrejenimi to
bačnimi poskusnimi postajami.
(2) Zavodu načeluje direktor z zvanjem višjega mo
nopolnega svetnika ali monopolnega svetnika.
(3) Število in sedež zavodov in tobačnih poskusnih
postaj odreja upravni odbor, odobruje jih pa minister
za finance.
§ 30.
Tobačne postaje.
(') Tobačne postaje vodijo nadzor nad sajenjem to
baka v svojem okolišu, sprejemajo odkupljeni tobak v
fermentacijo in urejanje, predlagajo poročila o stanju
tobačne kulture in opravljajo vse tiste posle, ki jim jih
uprava naloži.
(2) Pri postajah se sestavljajo občasne komisije za
odkup tobaka.
(3) Tobačni postaji načeluje šef postaje z zvanjem,
uvrščenim od VII. do IV. skupine uradniškega zakona.
§ 31..
Tobačne tvornice.
(*) Tobačne tvornice predelujejo tobak in izdelujejo
po predpisih uprave tobačne izdelke za porabo v državi
in na tujem. \
C) Tvornici načeluje direktor z zvanjem višjega mo
nopolnega svetnika ali monopolnega svetnika.
§32.
Soline (solovarnice).
(') Soline proizvajajo sol po tehničnih predpisih,
ki jih izdaja uprava.
i(') Solini načeluje direktor z zvanjem višjega mono
polnega svetnika ali monopolnega svetnika.
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§33.
Državna markarnica.

(*) Državna markarnica izdeluje vse vrste znamk,
taksnih vrednotnic, monopoliziranih vrednostnih papir
jev in ostalih državnih vrednostnih papirjev in kolkov,
ki jih izdaja država.
a
( ) Državna markarnica vrši vse druge posle grafično-tiskarske stroke na osnovi odločbe upravnega odbora
in po naredbah uprave.
3
( ) Državni markarnici načeluje direktor z zvanjem
višjega monopolnega svetnika ali monopolnega svetnika.

3

( ) Pravice in dolžnosti in vsa ostala delovna raz
merja monopolnih delavcev se uravnavajo s pravilniki,
ki jih po predlogu upravnega odbora izdaja minister za
finance.
3
( ) Monopolni delavci morajo biti zavarovani za bo
lezen in nezgode, stalni in začasni tudi za onemoglost,
starost in smrt ali po zakonu o zavarovanju delavcev
ali pa po specialnih pravilnikih, ki jih po predlogu
upravnega odbora izdaja minister za finance.
IV.
Prehodne odredbe.

§ 34.
Prodajna monopolna založišča.
l

( ) Prodajna monopolna založišča vrše prodajo mo
nopoliziranih predmetov kakor.tudi ostale posle, ki jih
jim uprava določi.
(") Založišču načeluje šef z zvanjem višjega mono
polnega kontrolorja ali monopolnega kontrolorja.
§ 35.
Monopolne ekspoziture in podjetja v inozemstvu.
1

( ) Ekspoziture so ustanove, ki zbirajo podatke o
tržnih razmerah in o možnosti plasiranja tobaka in to
bačnih izdelkov v inozemstvu in podajajo poročila in
predloge upravi.
(2) Monopolne ekspoziture in podjetja smejo posre
dovati prodajo tobaka in tobačnih izdelkov v inozemstvu
in opravljati tudi vse tiste poslé, za katere jih s posebno
rešitvijo upravni odbor pooblasti.

§ 40.
(') Članstvo v upravnem in nadzornem odboru ka
kor tudi v komisiji po členu 36. zakona o taksah se ne
smatra za zaposlitev po § 57. finančnega zakona za
leto 1932./1933;
2
( ) Sedanjim članom upravnega in nadzornega od
bora velja članstvo do izteka zakonskega roka po dose
danjih predpisih.
§ 41.
Plače, položaj, kvalifikacija in napredovanje urad
nikov in uslužbencev monopolne uprave se uravnavajo
z zakonom o uradnikih kakor tudi z zakonom o uporabi
zakona o organizaciji finančne uprave na uslužbence
državnih monopolov.
§42.

V proračunskem letu 1932./1933. se izplačujejo na
grade in povračila po tej uredbi iz partije 3. proračuna
razhodkov uprave državnih monopolov za 1. 1932./1933.,
in to: iz pozicije 1 nagrade predstavnikom upniških od
§ 36.
borov [§ 12., odstavek .(*)]; iz pozicije 2 nagrade za seje
upravnega odbora [§ 12., odstavek ( 2 )] ostalim članom
Vzorčne monopolne prodajalne.
upravnega odbora kakor tudi osebam, ki prisostvujejo
(*) Vzorčne prodajalne prodajajo domače tobačne
po službeni dolžnosti ali na vabilo sejam upravnega od
izdelke in tiste tuje tobačne izdelke, katerih prodajo
bora; iz pozicije 3 povračila za dežurstvo [§ 12., odsta
odobri upravni odbor.
vek (*)]; iz pozicije 4 nagrade, za seje nadzornega od
2
( ) Vzorčne prodajalne se smejo ustanoviti v velikih . bora [§ 12., odstavek (*)]; iz pozicije 5 nagrade od sej
mestih in v mestih z večjim tujskim prometom,
ožjih odborov [§ 4., odstavek ( 2 ), točka 8.] kakor tudi
(a) Vzorčne prodajalne, se sinejo odstopiti tudi za nagrade in povračila po § 4., odstavku ( 2 ), točki 4., te
sebnikom po posebnih predpisih in pogodbah.
uredbe.
§ 37.

V.

Razdelitev in pristojnost ustanov monopolne uprave.

Končne odredbe.

(*') Razdelitev io., pristojnost poedmih ustanov iz
§§ 29. do 36. te uredbe predpisuje upravni odbor s' po
slovniki.
(2) Starešine ustanov iz predhodnega odstavka, sme
jo odločbe in rešitve izdajati in jih p ravno vel javno pod
pisovati, kolikor jih za to pooblasti generalni direktor.

§ 48.

i1) Monopolni delavci so tiste osebe, ki so sprejete
a delo in- zaposlene v monopolnih ustanovah, niso pa
Postavljene po zakonu o uradnikih, neglede na posel,
*i ga upravljajo, in na to, kako dolgo so zaposlene.- .

na dan, ko se razglasi v »Službenih novinah«, in to na
osnovi člena 10., odstavka C), zakona o konverziji držav
nih dolgov z dne 8: julija 1895.. ki se glasi: >Upravni
odbor nove monopolne uprave upravlja popolnoma sa-

(*) Oddelek za državne dolgove in državni kredit v
ministrstvu za finance je oproščen poslov po onih držav
nih dolgovih, ki so na osnovi zakona o konverziji dr
žavnih dolgov z dne 8. julija 1895. in poznejših zakonov
o državnih posojilih izrecno na monopolno upravo pre
neseni. • ,
§ 38.
(2) Oddelku iz predhodnega odstavka predloži upra
Na položaje, omenjene v §§ 17., 18., 21. in 28. do 34., va polletne preglede, iz katerih se mora videti, koliko
v
rŠi postavitve minister za finance na predlog uprav in kdaj je kaj izdano na razdolžitev in koliko še ostane
nega odbora [§ 4., odstavek (*), točka 7.], kolikor se s. neporavnanega od vsake poedine vrste državnih dolgov,
tem ne izpreminja skupina in ne povzroči premestitev. za katere je anuitetna služba poverjena monopolni
upravi.
§ 39.
§ 44.
Monopolni delavci.
C1) Ta uredba stopi v veljavo in dobi zakonsko moč
n

'WJj

8. kos.
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mostalno monopole in določene dohodke, kakor se to
predpiše z uredbo, ki jo izdela upravni odbor. Ta :
uredba monopolne uprave ima zakonsko moč, ko jo
vlada Njegovega Veličanstva kralja odobri, in tako
odobrena uredba se ne sme ižpreminjati brez pristanka
vlade,-in monopolne uprave.«
(2) Ko stopi ta uredba v moč, prestane veljati ured
ba o samostalni monopolni upravi z dne 23. junija 1895.
z vsemi svojimi izpremembami in dopolnitvami.
V Beogradu, dne 25. oktobra 1932.

56.

Klimatski in turistični kraji.*
Z odločbo gospoda ministra za trgovino in industrijo
II. št. (v izv. ni navedena) se črta iz službenega seznamka
klimatskih in turističnih krajev** P l a n i n a , o b č i n a
Št. J oš t, s r e z L j u b i j a n a; v seznamek pa se vpiše
kraj P l a n i n a p r i S e v n i c i , o b č i n a P l a n i n a ,
srez Brežice.
Lz ministrstva za trgovino in industrijo. :

Minister za finance
Predsednik ministrskega
dr. Mil. K. Đorđerić s. r.
sveta
(Sledijo podpisi jstalih . . dr. M. Srškić s. r.
ministrov.)
57.
!
55.
Na osnovi § 1. zakona o univerzah in člena 214. obče
univerzitetne uredbe predpisujem te-le
,

Razne objave
iz „Službenih novin".

izpremembe in dopolnitve
.Številka 281 z dne 2. depembra 1932.
Z odlokom ministra za promet z dne 12. novem
bra 1932. so bili upokojeni s pravico do pokojnine, ki
jim pripada po zakonu, iz območja direkcije državnih
železnic v Ljubljani: S e n e k o v i č J o s i p , strojevodja
VIII. položajne . skupine s 3. periodskim poviškom;
T r d i n a J o ž e f ^strojevodja VIII. položajne skupine s
3. periodskim poviškom; O s t e r c P e t e r , vlakòvodja
VIII: položajne skupine . s 3. periodskim poviškom;
S a m u d a I v a n , vlakovodja VIII. položajne skupine s
' • • • • • : . '
Č l e n
1 .
•'•;
•"'
v
:.
•••V členu 2. izprememb'in dopolnitev v pravilniku di-. 3. periodskim poviškom in D r o v e n i k F r a n č i š e k ,
jaSkëga doma kralja Aleksandra I. v Beogradu z dne pomožni strojevodja X. položajne skupine s 1. period
"7. inarca 1932.** se izpremmja zadnji stavek: • >Le izje- skim poviškom.
' monia . . .€. in se glasi:
'
',''
, Številka 282 z dne 3. decembra 1932.
' >Po pokazani potrebi se lahko sprejmejo' v dom tudi
Z ukazom. Njegovega Veličanstva kralja z . dne
učenci'z dobrim uppehom, Če so primernega vedenja in 15. novembra 1932.,. štev. 70.701/1., je bil upokojen s pra
;če izda o tem odločbo minister za prosveto.«.'•.'.
vico do pokojnine, ki. mu pripada po službenih letih,
Člen 2.
" . ' . • ' dr. K e r n F,erdo,, direktor državnega veterinarskega
Tretji stavek v členu 13... pravilnika dijaškega doma bakteriološkega zavoda v Ljubljani v IV. položajni sku
pini 2. stopnje.
P. br. 1350/1932.*** se črta.
Z odlokom ministra za promet z dne 18. novem
Člen 3.
;
Člen 16. pravilnika dijaškega doma P. br. 1350/1932.***; bra 1932., P, t. štev. 99908, je,bila premeščena po po
trebi službe v istem svojstvu v pošto in telegraf Središče
se izpreminja in se glasi:
1
iCeno za popojno vzdrževanje (stanovanje, kurjavo, ob Dravi s t o k P a v l a , p. t. manipulant X. položajne
razsvetljavo, pranje in hrano) dijakov v dfemu' določa skupine pošte in telegrafa Murska Sobota.-

pravilnika dijaškega doma kralja Aleksan
dra I. v Beogradu P. br. 1350, z dne 16. janu
arja 1932., objavljenega v »Službenih novinah«
z dne 18. januarja 1932., ter izprememb in
dopolnitev tega pravilnika z dne 7. marca
1932., objavljenih v »Službenih novinah«
št. 63 z dne 18. marca 1932.*

Z odlokom ministra za promet .z, dne 25. okto
upravni odbor-v-začetku vsakega šolskega leta. Denar:
bra 1932. je bil upokojen s pravico do pokojnine, ki mu
polagajo dijaki v začetku vsakega meseca.« •
pripada po zakonu, P o t K a r o l , premikalni vodja
,
.
Člen 4.
:
VIII. položajne skupine s 3. periodskim. poviškom iz
Te izpremembe in dopolnitve dobe obvezno moč, ko, območja direkcije državnih železnic v Ljubljani.
se razglase-v >Službenih novinah«.
>.'•••'
Z odlokom pomočnika ministra za finance z dne
V Beogradu, dne 9. decembra 1932.; P. br/49.520. : 23. novembra 1932. je bil postavljen na prošnjo za po
Minister za prosveto
j možnega da vkar ja IX. položajne skupine davčne, uprave
v Kamniku Ž m u c A n t o n , pomožni davkar iste polo
dr. Rađenko Štankorie s. r.
žajne skupine davčne uprave v Celju.
* >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
20. decembra 1932., št. 395/CX/763.
* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
** >Službeni list« št. 261/25 iz 1. 1932.
3. januarja 1933., št; 2/1/5. :'•,••..
*** »Službeni list«' št. 121/9 iz 1. 1932!
. ** >Službeoi list« iz !.. 1931., str. 822.
Izdaja kraljevska banska-uprava Dravske banovine: njen predstavnik tn urednik: Pohar Robert v Ljubljani-.
Tiska in zalaga. Tiskarna >Merkurt v Llubliani-. aien oredstavnik: Otmar'Michâlek v LiubliauL

Štev. 8.

SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE
Priloga h kosu 8. IV. letnika z d n e 28. januarja 1933.

Razglasi kraljevske
banske uprave
v
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od 22. decembra do 31. decembra 1932
Po naredbi ministrstva za narodno zdravje
- br. 4948 z dne 21. marca 1930.

Srez
o>
Skupina tifuznih bolezni.
1
Brežice
Celje
Dolnja Lendava
Gornjisrad . . .
Kamnik
Kranj
Kočevje 4 • t • » *
Krško
Litija
Ljubljana (srez) .
Ljubljana (mesto)
Maribor levi breg
Murska Sobota . . .
Radovljica
. . . .
Slovenjgradec . . .
Šmarje pri JeUab_
òl 3 11
Vsega

14
2
2
7
2
2
2
3
2
4

1

42

Griža. — Dysenteria.
Kočevje
11 — I —
Murska Sobota
Vsega
I 1
Škrlatinka. — Scarlatina.
1
Celje
....
6
1 — 1
Celje (mesto) . • • » Џ *
Çolnja Lendava • • • • * 1
1
1
Kamnik
3
K rani .
4
3
Kočevje
1
Kpnjice . . t
1
Laško
Li
5
tiia
2 1 1
^ubijana (srez) . . .
11 1
j-JUbljana (mesto) . .
13 1 8
Maribor levi breg . k
2
i;?«o mesto
2
1
&»] •
.
ö
1 — —
«>venjgradec
Vseea

49

6 12

Ošpice. — Morbilli.
Celie (mesto)
£ranj
•t . • •
?f8ko
e
«iarle pri Jelšah • . . .
Vsega .

—
—
1

—

3
1
1
1
6
1
12
11
1
1

1

lì — t

~m—
>

s)

= "S t*
z"•S° •a

•srS
CM

13

B

(0 M

O

ti

Davica. — D i p h t e r i a et
21
6
4
4

Brežice . . . . . t » •
Celje . . . . < • • • •
Celie (mesto) . . • •
Dolnja Lendava . » •
Gornjigrad
Kamnik
Krani . . . . . . . » .
Kočevje >i > • > i .
Konjice
Kršk. . . . »
Laško
•
Litija . 4
Logatec
•
Ljubljana (srez) . .
Ljubljana (mesto) .
Ljutomer
Maribor desni breg
Maribor levi bree .
Maribor (mesto) . .
Metlika
Murska Sobota . . . .
Novo mesto . • • • •
Prevalje
. . . . . . .
Ptui
Ptui (mesto)
Radovljica . . . . • »
Slovenjeradec .. • • »
Šmarje pri Jelsan ._.
Vsega .

—

2
22
1
21
1
2
12
33
11
4
10
16
11
2
2
8
6
11
3
22
9
14

Croup.
8 14 1 14
2 1 — 6
2 3 — 3
4
2 1 1
2
3 — 1
3
3 2 —
3 4 1 20
1
1
3 1 1
3 3 — 21
0
2 — 4
2
10 4 1 17
2n 17 2 34
9
8 10 —
3 4 — 3
12 9 1 17
9 11 — 14
6 7 — 10
2
'2 1 — 3
— 3 — 5
8
7 4 1
3
4 11 1
1 3 — 1
2 20 — 4
1 8 — 2
5 — 9
-

262 119 148 11 222

Šen. — Erysipelas
Brežice . . . . « » » • • '
1
Celie (mesto) . . »
Črnomeli
...»
Dolnja Lendava . •
Kamnik
Krani
Konjice
Krško
Laško
•• •
Logatec
Ljubljana (mesto)
Maribor desni breg
Maribor levi breg
Maribor (mesto) .
Metlika
Novo mesto . » . »
Prevalie
. . .,.
Radovljica
. . . .
Slovenjeradec • . •
Šmarje pri Jelšah .
26
Vsega

1
1
1
2
1
1

1 1
2
1
2
2
1
1 —

13

4
1
1
2
1 _1
1 20

Krčevita odrevenelost. — Tetanus.
Maribor desni breg • • 1 1 1 ~ I 1 l - I
II1
Vsega

—I 6

l | - | -

Celje
Dolnja Lendava . •
Kočevje
,•
Krško . . » » • t . •
Litija .•»•»••»
Logatec
Maribor levi breg
Murska Sobota . .
Novo mesto
•_
.Vsega

12 | a J 4 | - 1 10

.—

Ф
°o —
v

'._
03

Srez

= "0
O

•

Otrpnjenje tilnika. — Polyomyelitis
acuta.

^
Nalezljivo vnetje možganov.
Meningitis cerebrospinalis epidemica.
N
I 11-1 1 1 - 1 -

Vsega. . . j

o.

o

Pregled nalezljivih bolezni
v Dravski banovini
s

a

IH

»-s ta
O
z °

Otročična vročica. —
puerperalis.

,_
tB —o
3 O»

Sepsis

Litija
Ljubljana (srez)
Prevalje
Vsega
Norice,

Varicellac.
141 — 1
4 —
17- 9 18

Pt-i'
Ptuj (mesto)
Veega .

Ljubljana, dne 7. januarja 1933.
Kralj, banska uprava Dravske banovine
v Ljubljani.
*
III./5. 620/1.
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Izkaz
živalskih kužnih bolezni v
območju Dravske banovine
po stanju z dne 25. januarja 1933.
O p o m b a : Imena eedežev sreskih na
čelnikov (mestnih magistratov) so natis
njena z debelejšimi, imena občin pa z
navadnimi č r k a m i ; k r a j i s številom zakuženih dvorcev so navedeni v oklepajih.
V ranični
prisad:
Brežice: Zakot (Zakot 1 dv.).
Steklina:
Murska Sobota: Zenkovci
1 dvorec).

(Zenkovci

Konjske
garje:
Logatec: Rakek (Rakek 1 dv.)'.
Mehurčasti
Maribor desni
1 dvorec).

izpuščaj
breg:

goved:

Činžat

(Fala

Svinjska
kuga:
Brežice: Brežice (Brežice 2 dv.). Ko
njice: Oplotnica (Malahorna 2 d v > r Markačica 2 dv.), Skomarje (Skomarje 1
dvorec). K r a n j : Križe (Golnik 1 dv.).
K r š k o : Cerklje (Brod 1 dv., Vel. Mraševo 2 dv.), K r š k o (Ardro 2 d v., Gor.
Pijavško 1 dv.). Ljubljana: Polhovgradec ( P r a p r e č e 1 dv.). Ljutomer: Grlova
(Banovci 3 dv.), Štrigova (Štrigova 6
dvorcev). Maribor desni b r e g : Bistrica
p r i Limbnšu (Bistrica p r i Limbušu 1
dvorec), Loka (Loka 1 dv.), Ruše (Ruše
3 dvorci), Slivnica (Slivnica 1 dv.).
Maribor levi b r e g : Jelovec (Jelovec 1
dvorec), Košaki (Košaki, Meljski h r i b
in Dol. Poeehova po 1 dv.), Sp. Jakobskj dol (Slatenek 1 dv.), Sv. P e t e r (Vo- •
dole in Malečnik po 1 dv.). P r e v a l j e :
Crna (Crna 6 dv., Pristava 1 dv.), P r e -

•

Stran 38.
valje (Dobja vas in Farna vas po 1 dv.),
Tolsti vrh (Dobrijel dv.),Trbonje (Trbonje 1 dvorec). Radovljica: Dovje (Moj
strana 4 dvorci). Kranjska gora (Kranj
ska gora 6 dv.). Srednja vas (Stare Fu
žine 2 dvorca).
Svinjska rdečica:
Ljutomer: Ključarovci (Ključarovci 1
dvorec).
Gniloba čebelne zalege:
Ljutomer: Cven (Gor. Krapje 1 dvo
rec), Lukavci (Lukavci 1 dvorec). Mur
ska Sobota: Predanovci (Predanovci 2
dvorca).
Kraljevska banska uprava Dravske
banovine v Ljubljani,
dne 25. januarja 1933.

*
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II. No. 22G0/1.

Razglas.
Direkcija državnih železnic v Ljub
ljani namerava podaljšati klančino na
železniški postaji v Škofji Loki. Na nje
no prošnjo se razpisuje o tem na pod
stavi ministrske naredbe od 25. janu
arja 1879, avstrij. drž. zakona štev. 19
in zakona od 18. februarja 1878, avstr.
drž. zak. št. 30 politični obhod v zvezi
z razlastitveno razpravo za delno razla
stitev zemljišč pare. št. 762, 751/2, 750/2,
736/2, 737/2, 733/2, 732, .712, 707/2, 713/2
in 700/2 kat. obč. Stari dvor, ki so po
trebna v gornji namen odnosno za pre
ložitev javne poti v žel. km 82168 do
km 82-323.
Komisijska razprava se izvrši v četr
tek dne 9. februarja 1933 s sestankom
komisije ob 8. uri na imenovani želez
niški postaji.
Seznamëk prizadetih zemljišč in do
tični načrti so od dneva objave tega
razglasa v občini Stari Loki pa do dne
8. februarja 1933 razgrnjeni pri občin
skem uradu prednje občine, kjer jih
morejo udeleženci med uradnimi urami
vpogledati.
Do dne 7. februarja 1933 lahko vloži
vsak udeleženec pri sreski izpostavi v
škofji Loki usten ali pismen ugovor zo
per nameravano gradnjo in zahtevano
razlastitev; tìajkesneje pa se morejo
taki ugovori prijaviti ustno ali pismeno
vodji razprave do njenega zaključka.
Poznejši ugovori bi se v smislu § 15.,
odst. 4., cit. zakona ne mogli upoštevati.
Kraljevska banska uprava Dravske
banovine v Ljubljani,
dne 23. januarja 1933.
Po pooblastilu bana,
načelnik upravnega oddelka:
dr. Stare s. r.

#
VIII. No. 6871/2.

235—2—1

Razglas.
Tovarna kemičnih izdelkov v Hrastni
ku d. d. namerava podaljšati elektrovod
visoke'napetosti do hiše g. Šoperja v
Hrastniku. Podrobnosti projekta so raz
vidne iz predloženih' načrtov.

O tem projektu se na podstavi §§ 110.
in 122. ob. z., §§ 84., odst. 2., 89., odst.
3., gradb. z., zadevnih cestnih predpi
sov in § 73. i. si. z. u. post. razpisuje
komisijski ogled na kraju samem in
obravnava
v torek, dne 7. februarja 1933.
s sestankom komisije ob 15-30 pri Ke
mični tovarni.
Interesenti se obveščajo, da so načrti
nameravane naprave razgrnjeni do dne
va komisijske obravnave pri podpisa
nem uradu na vpogled. Morebitne ugo
vore zoper nameravano napravo je do
dneva obravnave vložiti pri kraljevski
Danski upravi, na dan obravnave pa v
roke vodji komisije. Poznejši ugovori
se ne bodo. upoštevali, temveč se bo o
projektu odločilo brez ozi^a nanje, ko
likor ne bo javnih zadržkov.
Kraljevska banska uprava Dravske ba
novine v Ljubljani,
dne 21. januarja 1933.
Po pooblastilu bana
načelnik
oddelka za trgovino, obrt in industrijo:
dr. Mara s. r.
*
V. No. 76/15.

174—3—3

Razglas o licitaciji.
Kraljevska banska uprava Dravske
banovine v Ljubljani razpisuje za od
dajo regulacijskih del na Muri. v no
tranji progi 1932/33
II. javno pismeno ponudbeno licitacijo
y skrajšanem roku na dan 4. februarja
1933 ob 11. uri dop.
v prostorih hidrotenničnega odseka v
Ljubljani, Stari trg 34/IL Pojasnila in
ponudbeni pripomočki so na vpogled
med uradnimi urami v pisarni hidrotehtričnega odseka, Ljubljana, Stari trg
št. 34/11.
Ponudbe naj se glase v obliki popusta
v odstotkih (tudi z besedami) na vsote
odobrenega proračuna, ki znaša Din
470.057-32.
Podrobnosti razpisa so razvidne iz
razglasa o licitaciji v »Službenih novinah« in na razglasni deski tehničnega
oddelka.
Kraljevska banska uprava Dravske
banovine
v Ljubljani, dne 17. januarja 1933.

Štev. 3.

Ker je bivališče Perkota Frana ne
znano, se mu postavlja za skrbnika na
čin v obrambo njegovih pravic gosp.
dr. Modic Ivan, odvetnik v Ljubljani.
Ta skrbnik bo zastopal imenovanega.
v navedeni pravdni stvari na njegovo
nevarnost in stroške, dokler se sam ne
oglasi pri sodniji ali si ne imenuje po
oblaščenca.
Tieželno kot trgovinsko sodišč«
v Ljubljani,
dne 21. januarja 1933.
*
Preds. 149 — 13/20—8.
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Razglas.
Okrožno sodišče v Celju poziva v smi
slu § 19. zakona o notarjih vse one, ki
imajo na kavciji bivšega notarskega na
mestnika v Dol. Lendavi Janka Globočnika zastavno pravico, ali vobče pra
vico do poravnave iz te kavcije, da v
roku 2 mesecev prijavijo svoje zahtevke,
ker bo po preteku .tega roka sodišče
neglede na njih zahtevke izreklo, da je
položena imovina prenehala služiti za
kavcijo.
Piedsedništvo okrožnega sodišča v Celju,
dne 24. januarja 1933.

*
238

R 18/33—1.

Oklic.
Na predlog Bolite Jožefa iz Vojne vasi
13/27 je bila s sklepom z dne 17. jami-'
arja 1933, R 18/33—1, dovoljena uvedba
amortizacije na zemljiščih Bohte Jožefa,
Vojna vas št. 13/27, preje Majerle An
tona, istotam št. 27, vi. štev. 245, k. o..
Loka ter 318 in 766, k. o. Črnomelj, te
meljem prisojila z dne 17. oktobra 1902.,
št. A 37/13, v prid Majerle Ane, Vojna
vas 27, v znesku 150 K s prip. vknjižene terjatve.
Radi tega se pozivljejo vsi, ki imajo
zahtevke na to terjatev, da prijavijo
svoje zahtevke najkesneje do 15! febru
arja 1934. pri podpisanem sodišču, ker
bo to sicer po brezuspešnem izteku ro-;
ka na prosilčevo zahtevo izreklo amor
tizacijo vknjižbe kakor tudi vpisov, ki
se nanašajo na to vknjižbo in obenem
njih izbris.
Okrajno sodišče v Črnomlju, odd. L,
dne 17. januarja 1933.

*

Razglasi sodišč
in sodnih oblastev

Oklic.
246

Cw a 14/33—2.
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C 18/33—1.

Oklic.
Perkotu Francu, posestniku v Maini
Račni štev. 16 na Dolenjskem, sedaj ne
znanega bivališča, je vročiti menično
tožbo z dne 9. januarja 1933. opravilna
št. Cw a: 14/33—1, radi Din 13.900-— in
Din 6470— s pripadki.

Tožeča stranka Naglic Franc, posescnik, Sp. Brnik št. 1, ki ga zastopa.dr.
Zvokelj D., advokat v Kamniku, je vlo
žila proti toženi stranki pok. Staretu
Andreju, posestniku, Sp. Brnik št. 58,
radi ugotovitve lastnine k opr. štev.
C 18/33 tožbo.
Narok za ustno razpravo se je določil
na 2. marca 1933 ob poldesëtih dop.
pred tem sodiščem v izbi št. 6, razpravna dvorana.

Štev. 8.
Ker še ni bila podana priglasitev de
dičem k toženi ležeči zapuščini, se po
stavlja g. Lap France, posestnik v
Nasovičah, za skrbnika, ki jo bo zasto
pal na njeno nevarnost in stroške, do
kler se ne poda priglasitev dedičem.

leta po ustavitvi se radi iste terjatve
ne sme predlagati novo dražbeno po
stopanje.
Okrajno sodišče v Radovljici, odd. IL,
dne 21. januarja 1933.

V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče v Mariboru,
dne 20. decembra 1932.

Okrajno sodišče v Kamniku, odd. IL,
dne 19. januarja 1933.

*

*

*
A 71/32—20.

239—3—1

Poklic dediča neznanega
bivališča.
Pavs Marija iz Gor. Brezovice 21 je
dne 4. maja 1932 umrla. Poslednja volja
e ni našla.
Gazvoda Janez, zapustnice brat, či
gar bivališče ni znano, se pozivlje, da
s
e tekom e n e g a l e t a od danes naPrej zglasi pri tem sodišču. Po preteku
tega roka se bo obravnavala zapuščina
2
ostalimi dediči in z gospodom Likar
jem Josipom iz Kostanjevice, ki je bil
odsotnemu postavljen za skrbnika.
s

Okrajno sodišče Kostanjevica,
dne 31. decembra 1932.
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Amortizacija.
.. -Na prošnjo Kužnik Julijane,'vžitkarica
12
Stavčevasi štev; 1, se uvede postopa
l e za amortizacijo sledečih vrednostnih
Papirjev, ki so prosilki baje zgoreli, ter
s
e njih eventualni imejitelj pozivlje, da
Uveljavi tekom 3 mesecev, t j . do 19.
a
Prila 1933., počenši z 19. januarjem
1933. svoje pravice. Sicer bi se po pre
teku tega roka proglasilo, da so vred
nostni papirji brez moči.
Oznamenilo vrednostnih papirjev:
1. Hranilno vložna knjižica št. 4761
Posojilnice r. z. z n. z. v Žužemberku z
ylogo 97 Din 69 par,, glaseč se na ime
Kužnik Franca iz Stavčevasi št. 1;
. 2. Hranilno vložna knjižica št; 3915
ls
t e posojilnice, z vlogo 1020 Din 36 par/
glaseč se na ime Kužnik Julijane iz
stavčevasi št. 1;
. 3. Hranilno vložna knjižica št. 4167
ls
t e posojilnice, z. vlogo 406 Din 71 par,
glaseč se na ime Kužnik Julijane iz
stavčevasi št. 1.
Okrajno sodišče v Žužemberku,
dne 19. januarja 1933.

• i.-,'

24S

Dražbeni oklic.

Dražbeni oklic.
A. Dne 1. marca 1933 ob devetih bo
pri podpisanem sodišču v sobi št. 16
dražba sledečih nepremičnin brez vsa
kih pritiklin:
Kapucinsko predmestje, vi. št. 108,
hiša z vrtom, cenilna vrednost dinarjev
810.000-—, najmanjši ponudek dinarjev
405.000-—;
Trnovsko predmestje, vi. št. 1548, hi
ša z vrtom, cenilna vrednost dinarjev
410.000-—, najmanjši ponudek dinarjev
205.000-—.
B. Dne 2. marca 1933. ob osmih pri
podpisanem sodišču v sobi št. 16:
Črnuče, vi. št. 226, hiša z gospodar
skim poslopjem, drvarnico in vrtom,
cenilna vrednost Din 142.600-—, naj
manjši ponudek Din 95.100-—;
Črnuče, vi. št. 237, njiva, cenilna
vrednost Din 6300-—, najmanjši ponu
dek Din 4200-—;
Črnuče, vi. št. 45. To zemljišče se pro
da na dražbi po 28 parcelnih skupinah,
ki so razvidne iz razglasa na sodni de
ski. Vse te parcelne skupine so cenjene
na Din 707.320-— in vsota najmanjših
ponudkov znaša Din 471.590\—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče v Ljubljani, odd. V.,
dne 17. januarja 1933.

E 1041/32—5.
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Dražbeni oklic.
Dne 2 1 . f e b r u a r j a
1 9 3 3 . ob
desetih bo pri podpisanem sodišču v
sobi št. 21 dražba nepremičnin: zemlji
ška knjiga Dolga Vas, vi. št. 743 in 735.
Cenilna vrednost: Din 1800'—.
Najmanjši ponudek: Din 900*—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče Dolnja Lendava,
dne 13. januarja 1933.
*
E IX 4441/32—10.

*
E 807/32—8.
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Dražbeni oklic.

Dne 2 2. f e b r u a r j a 19 3 3. dopol
dne ob d e s e t i h bo pri podpisanem
sodišču v sobi št. 11 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga 1. k. o. Pekre, vi.
št..232; 2. Spodnje Radvanje, vi. št.462;
3. Spod. Radvanje, vi. št. 460.
*
Cenilna vrednost: ad 1. Din 94.242-75;
E
254 ad 2. Din 65.871-—; in ad 3. Din 40.555.
1194/32—12.
Vrednost pritikline: ad 1. Din 5195-—,
ad 2. Din 2655-— (ki so.zgoraj vštete).
, V izvršilni stvari zahtevajoče stranke
Najmanjši ponudek: ad 1. 62.828-50
' ??•• Vovka Jankota, advokata na JeseT^ab.,. zoper zavezano stranko Rozman dinarjev, ad 2. Din 43.914-— in ad 3.
*4olfa iz Kamenj, radi Din 1405;— s Din 27.036-66.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, je
. Wp.adki se izvršba z.dražbo nepremič
priglasiti sodišču najpozneje.pri.dražbe-n a zemljiška knjiga Savica, vi. št. ,325
nem naroku pred začetkom dražbe, sicer
Ä
ki. jo je dovolilo okrajno sodišče
J Radovljici s siki epom z dne. 12. avgu- bi se'.ne mogle več uveljavljati glede
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je
Л Д 9 3 2 opr. št. E 1194/32-2, po smislu
8
ravnal v dobri veri.
. .
^00/3 ir. ustavlja. Pred potekom pol

Sklep.

E Va 2677/32-12.

Dne 13. februarja 1933. ob devetih bo
pri podpisanem sodišču v sobi št. 24
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga
Poljane, vi. št. 219, 191 (hiša in zemlji
šča).
Cenilna vrednost: Din 14.548-—.
Najmanjši ponudek: Din 9699"—. .
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče v Novem mestu,
dne 11. januarja 1933.
*

*
Ne 109/33—1.

E 977/32-8.
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Dražbeni oklic.
Dne 1. m a r c a 1 9 3 3. dopoldne ob
d e v e t i h bo pri podpisanem sodišču
v sobi št. 4. dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Zg. Zreče, vi. št 7.
Cenilna vrednost: Din.50.937-20.
Vrednost pritikline Din 1600-—.
Najmanjši ponudek: Din 41.291-46.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče v Konjicah, odd. IL,
dne. 13 januarja 1933.
*

Štev. 8.

Stran 40.
E 969/32—8.
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E IV 3758/32-6.

Dražbeni oklic.

Dražbeni oklic.

Dne 2. m a r c a 1 9 3 3 . ob desetih
bo pri podpisanem sodišču v sobi št. 6
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga
Velenje, vi. št. 495,. 108.
Cenilna vrednost: Din 99.248-—.
Najmanjši ponudek: Din 66.165-34.
Prayice. ki bi. ne pripuščale dražbe.
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražba,
sicer bi se ne mottle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja.
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit ua uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče Šoštanj,
dne 10. januarja 1933.

Dne 3. marca 1933. ob desetih bo pri
podpisanem sodišču v sobi štev. 27
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga
k. o. Pobrežje, vi. št. 932.
Cenilna vrednost: Din 17.008—.
Najmanjši ponudek: Din 8504-—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasili sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe, si
cer bi se ne mogle več uveljavljati glede
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je
ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče v Mariboru,
dne 17. januarja 1933.

•H
E IV. 3620/32.

,

193

Dražbeni oklic.

*
E 888/32—7.

158

Dražbeni oklic.

Dne 3. m a r c a 1 9 3 3. dopoldne ob
d e v e t i h bo pri podpisanem sodišču
v sobi št. 27 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga k. o. Lobnica, vi. št. 2.
Cenilna vrednost: Din 140.809-55.
Vrednost pritikline: Din 16.725-—.
Najmanjši ponudek: Din 93.873-04.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe, si
cer bi se ne mogle več uveljavljati glede
nepremičnine v škodo zdražitelja. ki ie
ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče v Mariboru, odd. IV.,
dne 12. januarja 1933.

Na predlog zahtevajoče stranke župan
stva občine Fara bo dne 4. marca 1933.
ob devetih pri tem sodišču, v sobi št. 3,
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga
Fara, vi. štev. 40, hiša št. 5 v Slavskem
lazu s pripadajočimi zemljiškimi parce
lami in sokstninskimi pravicami vse do
2
/.,ink.
Cenilna vrednost Din 4210-—.
Najmanjši ponudek Din 2807-—.
Varščina Din 412-—.
. Pod najmanjšim ponudkom se ne pro
daja.
Okrajno sodišče v Kočevju, odd. IL,
dne 13. januarja 1933.

E 1346/32—7.

E IX 4185/32—12.
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Dražbeni oklic.

Dražbeni oklic.

Dne 3. m a r c a 1 9 3 3. dopoldne ob
p o l d e v e t i h bo pri podpisanem
sodišču v sobi št. 6 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Sp. Kapla, vi.
štev. 51.
Cenilna vrednost: Din 131.530-60.
Vrednost pritikline: Din 8750-—.
Najmanjši ponudek: Din 87.687-25.
Vadij znaša Din 13.153-25 in ga je
položiti v gotovini ali v državnih in
vrednostnih papirjih, ki se vzamejo v
račun po kurzu ljubljanske borze na
dan dražbe ali pa v vložnih knjižicah
regulativnih hranilnic iz Dravske ba
novine ali posojilnic-zadrug Dravske
banovine.
Pravice, kf bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe.,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine, v škodo zdražitelja.
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče Marenberg;,
dne 24. decembra 1932.

Dne 6. m a r c a 1 9 3 3 dopoldne ob
d e s e t i h bo pri podpisanem sodišču
v sobi št. 11 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga k. o. Koroška vrata, vi.
štev. 177.
Cenilna vrednost: Din 117.681-50.
Najmanjši ponudek: Din 60.000'—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražlbe.
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe, si
cer bi se ne mogle več uveljavljati glede
nepremičnine v škodo zdražitelja. ki je
ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozaria na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče т Mariboru, odd. IX.
dne 4. januarja 1933.
*
E 803/32—11.
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Dražbeni oklic.
Dne 8. marca 1933. dopoldne ob d e 
s e t i h bo pri podpisanem sodišču v
sobi št. 4 dražba nepremičnin: zemlji
ška knjiga Hrašenski Rački vrh, vi.
štev. 26.

Cenilna vrednost: Din 9.008-—.
Najmanjši ponudek: Din 6.003-33.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer b i ' s e ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni,
f
dne 19. januarja 1933.

*
241

E IV 3482/32-7.

Dražbeni oklic.
Dne 8. marca 1933. ob devetih bo
pri podpisanem sodišču v sobi št. 27
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga
k o. Rače, vi. št. 163.
Cenilna vrednost: Din 33.668-60.
Vrednost pritikline: Din 218-—.Najmanjši ponudek: Din 22.445 72.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja.
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče v Mariboru,
dne 27. decembra 1932.

*
240

E IV 3254/32-6.

Dražbeni oklic.
Dne 17. marca 1933. ob devetih bo
pri podpisanem sodišču v sobi št. 27
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga
k. o. Studenci, vi. št. 564.
Cenilna vrednost: Din 63.490-—.
Najmanjši ponudek: Din 40.326-68.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
k: je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče v Mariboru,
dne 29. decembra 1932.

&
E 605/32—6.
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Dražbeni oklic.
Dne 18. m a r c a - 1 9 3 3. ob p o l
d e s e t i h bo .pri podpisanem sodišču v
sobi št. 9 dražba nepremičnin: zemljiška
knjiga Sv. Marko, polovico vi. št. 132.
Cenilna vrednost: Din 16.293*—.
Najmanjši ponudek: -Din 10.862-—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe«
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v «kodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.

ai.

Štev. 8.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski teea
sodišča.
Okrajno sodišče v Laškem,
dne 14. januarja 1933.

*
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E 1083/32—9.

Dražbeni oklic.

vini prezadolženca, se odpravlja, ker je
bila razdeljena vsa masa po § 139. k. z.
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III.,
dne 31. decembra 1932.

*

No. 580.
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S 16/32—45.
124.

Sklep.

Dne 2 0. m a r c a 1 9 3 3. dopoldne
j??v d e v e t i h bo pri podpisanem so
dišču v sobi št. 26 dražba nepremičnin:
2e
mljiška knjiga Rečica, vi. št. 194.
Cenilna vrednost: a) poslopja Din
939.820-—, b) zemljišča Din 56.780-—.
Vrednost pritikline: Din 6327-—.
Najmanjši ponudek: Din 668.618-—.
Vadij znaša Din 100.292-— v gotovini.
. Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
le priglasiti sodišču najpozneje pri draž°enem naroku pred začetkom dražbe,
S]
cer bi se ne mogle več uveljavljati
j=lede
nepremičnine v škodo zdražitelja.
1
^ je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
°klic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče v Radovljici,

Konkurzna zadeva Premelč Ivana, tr
govca v Zagorju.
Ker je prezadolženec Premelč Ivan
predlog za sklenitev prisilne poravnave
umaknil, se na dan 15. februarja 1933
razpisani narok za razpravljanje in
sklepanje o prisilni poravnavi preklicuje in obenem odreja s sklepom z dne
19. novembra 1932. dovoljena sodna
odsvojitev v konk. maso spadajočih
premičnin z javno dražbo na dan 6. fe
bruarja 1933. ob 10. uri na mestu sa
mem v Zagorju, v hiši št. 152.

dne 21. januarja 1933.

Poravnalni oklic.

*
E

1433/32.
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Dražbeni oklic.
Dne 27. marca 1933. ob pol devetih
bo
"° Pri podpisanem sodišču v sobi. št. 6
dražba zavezancu lastne polovice ne
premičnine: zemlj. knjiga Sv. Janž II,
vi. št. 72.
Cenilna vrednost: Din 50.838-20.
Vrednost pritikline: Din 575-—.
Najmanjši ponudek: Din 33.892-12,
Vadi j Din 5083-80 je položiti bodisi v
Sotovini, bodisi v domačih na borzi zefiarnovanjh vrednostnih papirjih, v kaeri
.h,se smejo po tozadevnih predpisih,
el
Jajočih
o tem, nalagati novci varov
ancev, ali pa v vložnih knjižicah kake
?mače hranilnice ali domače posojil. Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe.
i 9 Priglasiti sodišču najpozneje pri draže
nem. naroku pred začetkom dražbe.
. c e r bi se ne mosle več uveljavljati
Riede nepremičnine v škodo zdražitelja.
1
I e ravnal v dobri veri.
,V ostalem se opozarja na dražbeni
0,
O^J.
ki I e nabit na uradni deski teza
8
odišf;aOkrajno sodišče т Marenbcrgu,
dne 19. januarja 1933.

Konkurzni razglasi
S/25—129.

203

Odprava konkurza.
y . r e z adolženec: Steiner-Anton, mestJ e sarski mojster v Ljubljani,
j-^onlîurz, ki je bil razglašen s skle™ m opravilna štev. S 5/25—1 o imo

Okrajno sodišče v Litiji, odd. L,
dne 23. januarja 1933.
Sa. 3/33—2.
125.

*

Razglasi raznih uradov
in oblastev
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Razglas.

Lov občine Koče, Kočevje, Livold,
Mozelj, Nemška loka, Polom, Sv. Gregor
se bo oddajal v zakup na javni dražbi
za dobo 5 let, t. j . od 1. aprila 1933. do
31. marca 1938.
Dražba se bo vršila
dne 17. februarja 1933.
pri sreskem načelstvu v Kočevju, soba
št. 6., kjer se lahko pogledajo dražbeni
pogoji: in sicer za Koče ob %9. uri, za
Kočevje ob 8. uri, za Mozelj ob 'AIO uri,
za Nemško loko ob 10. uri, za Polom ob
И11. uri, za Sv. Gregor ob 11. u r i v za
Livold ob У,Џ. uri.
Sresko načelstvo v Kočevju,
dne 24. januarja 1933.
Sreski načelnik;
Platzer s. r.

*
T. No. 120/1—F.

215 a 2—1

Razglas

o prvi ustni licitaciji za dobavo gramoza
Uvedba poravnalnega postopanja o za državno cesto v območju tehničnega
imovini Draga Bahuna, mizarskega moj razdelka sreskega naëelstva v Kranju.
stra in lastnika pogrebnega zavoda, in
V smislu odloka kraljevske banske
Neže Bah un, posestnice, obeh na Jese uprave v Ljubljani z dne 19. januarja
nicah, Gosposvetska c. 51.
1933. št. V. No. 229/1 razpisuje tehnični
Poravnalni sodnik: dr.Bregar Stanko, razdelek v Kranju na podstavi čL 86.
starešina okrajnega sodišča v Kranjski do 98. zakona o državnem računovod
stvu z dne 6. marca 1921. in njegovih
gori.
Poravnalni upravnik: dr. Stanovnik izprememb, odnosno pravilnika, natis
njenega v »Službenih novinah« z dne
Aleš, odvetnik na Jesenicah.
1(3.
februarja 1922. in pravilnika z dne
Narok za sklepanje poravnave pri
25. novembra 1921. prvo ustno licitacijo
okrajnem sodišču v Kranjski gori dne za dobavo gramoza za državne ceste
4. marca 1933. ob 10. uri.
št. 2 in št. 51.
Rok za oglasitev do 26. februarja
Licitacija se bo vršila:
1933. na okr. sodišču v Kranjski gori.
dne 23. februarja 1933. v pisarni teh*
DL-^'UO sodišče v Ljubljani, odd. III., ničnega razdelka za progo drž. ceste
št. 2 od km 634 do 663-5;
dne 21. januarja 1933.
dne 24. februarja 1933. pri županstvu
*
na Jesenicah za progo drž. ceste št. 2
Sa 39/32—40.
197 od km 663-5 do 709-999;
dne 25. februarja 1933. na županstvu
126.
v Tržiču za progo drž. ceste št. 51 od
Potrditev poravnave izven km 0-0 do km 21-920.
Vse natančnejše pogoje glej prilogo
stečaja.
»Službenega lista« št. 7 z dne 25. ja
Poravnalna zadeva: Surovinska za nuarja 1933.
druga čevljarjev, regist. zadruga z ome
Tehnični razdelek- sreskega načelstva
jeno zavezo v Celju.
v Kranju, dne 21. januarja 1933.
Potrjuje se poravnava, ki jo j e skle
nila poravnalna dolžnica s svojimi up V. No. 111/1933. ,
2.13 a 2—t
niki dne 16. januarja 1933. in ki določa,
da je prednostne terjatve in zahtevke,
Razpis
ki jih ne doseza poravnava prvenstve ustne licitacijo za dobavo gramola za
no, v celoti plačati v 14 dneh po pravo proge med km 497-106 do 577 dn'avne
moćnosti poravnave, a ostali upniki do ceste štev 2 in med km 779-413 do
bijo 70% kvoto, plačljivo v 16 enakih
808.666 državne ceste štev. 28.
brezobrestnih mesečnih obrokih med 1.
Po nalogu kraljevske banske uprave
in .15. v mesecu, počenši dva meseca po Dravske banovine v Ljubljani V No 229/1
sprejemu poravnave.
z dne 19. januarja 1933. razpisuje teh
Okrožno kot poravnalno sodišče v Celju; nični razdelek pri sreskem načelstvu v
Novem mestu na podstavi členov 86. do
odd. I.,
98. zakona o državnem računovodstvu
dne 17. januarja 1933.
z dne 6. marca 1921. in njegovih izpre
memb, odnosno, dopolnitev, objavljenih

Štev. 8.

»ran 42.
v >Službenih novinah« z dne 16. febru
arja 1922. in pravilnika, objavljenega
v >Službenih novinah« z dne 25. no.vembra 1921., javno ustno licitacijo za
dobavo gramoza za zgoraj označene
proge državnih cest.
Licitacija se bo vršila
v ponedeljek, dne 27. februarja t. I. ob
devetih v občinski pisarni v Kostanje
vici za proge med km 497*106 do 534-5
državne ceste štev. 2;
T torek dne 28. februarja t. 1. ob de
setih v pisarni tehničnega razdelka za
proge med km 534-5 do 562-5 drž. ceste
štev. 2 in med km 793 do 808-666 drž.
ceste štev. 28;
v sredo dne 1. marca t. 1. ob desetih
v občinski pisarni v Trebnjem za pro
ge riied km 562-5 do 577 drž. ceste št. 2;
v četrtek dne 2. marca t. 1. ob dveh
popoldne v občinski pisarni v Metliki
-za- proge med km 779-413 do 793 drž.
ceste št. 28.
•
Vse natančnejše pogoje glej prilogo
k >Službenemu listu« št. 7 z dne 25. ja
nuarja 1933.
Sresko načelstvo v Novem mestu,
dne 21. januarja 1933.
Štev. 78.

144-3-3

Razpis dobave.
Na podstavi čl. 59, 82. do 105. zakcna
o državnem računovodstvu ter pra-.ilui
ka za izvrševanje odredb tega zakona
(B pogodbe in nabave) se razpisuje za
dobo od 1. aprila do 30. septembra 1933.
za bolnico za duševne bolezni v Ljub
ljani in za bolnico za duševne bolezni
na Studencu prva pismena ofertalna li
citacija za dobavo naslednjih živilskih
potrebščin:
1. mesa in mesnih izdelkov ter sla
nine,,
2. moke ih mlevskih izdelkov,
3. vseh vrst. kruha,
4.- špecerijskega blaga.
5.' mleka in mlečnih izdelkov.
Licitacija se bo vršila v sredo dne
22. februarja 1933 ob 11. uri dopoldne
v.,upravni, pisarni bolnice za duševne
bolezni v Ljubljani. Poljanski nasip 52.
Podrobni dražbeni in dobavni pogoji
in izkazi potrebščin so interesentom ti»
vpogled pri upravi bolnice za duše-viH"
bolezni v Ljubljani.
Predpisno koikovane ponudbe v zape
čatenem ovitku z oznako: »Ponudba гз
dobavo (navesti predmet) ponudnika L.
N.<. morajo dospeti najkesne.e.do priv
Četka licitacije v roke dražtene komiPonudnik se mora že v ponudbi ob
vezati, da v polni meri pristaja na dražbene "in dobavne pogoje: Položiti m»r?
najkasneje eno uro pred pričetknm lici
tacije predpisano kavcijo pri blasajni
zavoda. Lićitacijski komisiji mora pred-.
. ložiti potrdilo o plačanih davkih in dražiteljeki sposobnosti.
Ponudba se mora glasiti na stalno
ceno in dobavno dobo c-* 1. aprila do
30. septembra 1933..
V Ljubljani, dne 15. ianuarja 1933.
Uprava holhice ** flnSem'e holezni
•' Ljubljana '— Studenec v Ljubljani.

Št. 246/1.
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Razglas
o prvi ustni licitaciji za dobavo gramoza na drž. cestah št. 2, 49, 50 in 52.
Po nalogu kr. banske uprave Dravske banovine v Ljubljani z dne 19. janu
arja 1933., V. No. 229/1, razpisuje tehnični razdelek sreskega načelstva v LjubS i na podstavi čl. 86. do 98. zakona o drž. računovodstvu z dne 6. marca 1910.
in njegovih izprememb, odnosno dopolnitev, prvo javno ustno licitacijo za
dobavo gramoza na nastopnih progah državnih cest:
I. Državna cesta št. 2.
3
300 m v znesku Din 18.000km 577-0 - -582-5 iz kamnoloma Kušarje
18.000Griže
300
km 582-5 - -586-0
27.600Draga
460
km 586-0 - -592-5
15.000Peščenjek 250 » »
km 592-5 - -598-0
23.400Grosuplje
360
km 598-0 - -603-5
63.000Lanišče
900 » M
km 603-5 - -614-0
47.500Lanišče
500
km 614-0 - -618-304
34.200Podutik
360
km 618-304- -619-330
31.320Podutik
360
km 620.850- -625-0
76.000Preska
800
km 625-0 - -634-0
II, Državna cesta št.
3
5-0 iz kamnoloma Šinkovec (Podutik) 600 m v znesku Din 66.000km 0-0
72.250850
„
Šinkovec
km 5-0—16-0
24.000300
„
Močilnik
km 16-0—22-0
22.400280
„
Raskovec
km 22-0—29-0
32.000400
„
Žgavec
km 29-0—340
27.200340
„
Garčarevski
vrh
km 34-0—44-4
III. Državna cesta št. 50.
0-9367-0
iz
kamnoloma
Podutik (Trzin) 800 m 3 v znesku Din 88 000km
„ 85.500900
Trzin
-14-0
km 7-0
„ 45.000500
Podrečje
km 140 —19-.0
„ 31.500700
Rebro
»
i»
—28.0
km 19-0
„ 13.500300
Zadraga
km 28-0 —33-0
„ 13-500300
Zavrh
km 33-0 —38-0
IV. Državna cesta št. 52.
600 m 3 v znesku Din 38.400--Tkm 0-0— 9-0 iz kamnoloma Pijava gorica
„
„
• „ .21.000—
350
Podgora
km 9-0- 17-0
„
„
„ 31.500—
.
500
Retfe
km 17-0-26-0 „
„
„
. „ 56.700—
900
Žlebič
kni 26-0-37-0 „
,
„
v 76.8001200
Dolenja vas
km 37-0—500 „
„
„
„ 73.800Štalcerski hrib 1200
km 50-0—640 „
„
„
„ 30.000500
Kaptol
km 64-0—73-0 „
28.350—
450
Krkovo
km 73*0—82-548,,
Licitacija se bo vršila:
a) za progo drž. ceste št.
b) za progo drž. ceste št.
dne 27. februarja
za
progo
drž. ceste št.
c)
za progo drž. ceste št.

2: km 598-0—634-0 ter
49: km 0-0—22-0
1933 v pisarni tehničnega razdelka;
50:.km 0-966-38-0 ter
52: km. 0-0 —37-0

dne 28. februarja 1933 v pisarni tehničnega razdelka; <
d)

za progo drž. ceste št. 2: km 577-0—598-0
dne 2. marca 1933 v občinski pisarni v Višnjigon;

e) za progo drž. ceste št. 49: km 22-0-44-4
dne 3. marca 1933 v občinski pisarni v Dol. Logatcu;
f). za progo drž. ceste št/ 52: km 37-0-82-548
dne 4. marca 1933 v občinski pisarni v Kočevju,

v uradnih
s.pričetkom vsakokrat ob: 9. uri dopoldne.
Pojasnila o dražbenih in dobavnih pogojih dobijo interesenti
urah pri tehničnem razdelku Ljubljana, Šentpeterska,vojašnica
Vsak ponudnik mora pred licitacijo podpisati izjavo da Pristaja na
dražbene in dobavne pogoje ter predložiti predsedniku komisije potrd lo
prfstofne davčne uprave o plačanih davkih v tekočem
trimesečju in pmnameo
o vloženi 10»/o-ni kavciji, odmerjeni po proračunski v s o t l v Oproščeni so od vlo
žitve kavcije le mali posestniki, ki predlože uradno potrdilo pristojnega žu
panstva, da so povsem zanesljivi.
,.
T,-„hlian,- nnl
Kavcijo je vložiti pri blagajni dravske finančne direkcije v Ljubljani najP 0 Z n
K L 1 j a 2 ^
izdržavnih in od države garantiranih
obveznic ali garancijskih pisem denarnih zavodov, izdanih v smislu 51. :88..zak.

Štev.. 8.

Stran 43.

o drž. računovodstvu in registriranih v smislu 61. 24. pravilnika za izvrševanje
odredb iz oddelka »B.'Pogodbe in nabave«.
Dobava gramoza mora biti izvršena brezpogojno do 30; septembra 1933.
Kr. banska uprava si pridržuje pravico, oddati dobavo gramoza negledfî
na višino ponuđenih enotnih cen, kakor .tudi dobavo zvišati, znižati ali sploh
ukiniti.
Ponudniki morajo ostati v besedi 60 dni po izvršeni dražbi.
Tehnični razdelek sreskega načelstva v Ljubljani,
dne 26. januarja 1933.

de pr. 17. januarja 1933 štev. 99/33, da
namerava preseliti svojo pisarno v Tržič.
Odbor Advokatske komore v Ljubljani
je dovolil preselitev in skrajšal selit
veni rok po § 34. adv. zakona na 1. fe
bruarja 1933,
;
V Ljubljani, dne 21. januarja 1933.
Za odbor Advokatske komore
v Ljubljani
predsednik: dr. žirovnik Janko 1. r.

*
T. No. 130/2—1933.

205 a—2—1

Razglas
o prvi ustni licitaciji za dobavo gramoza
Ha progi km 38—110 državne ceste št. 50.
Sresko načelstvo v Celju razpisuje po
nalogu kr. banske uprave Dravske ba
novine v Ljubljani z dne 19. januar
ja 1933., V. No. 229/1, prvo javno ustno
licitacijo za dobavo gramoza na progah
km 38—110 državne ceste št. 50.
Licitacija se bo vršila v pisarni teh
ničnega razdelka sreskega načelstva v
Celju v torek, dne 28. februarja, sredo,
dne 1. marca in četrtek, dne 2. mar
ca 1933.
Podrobnosti o licitaciji so razvidne iz
Popolnega razglasa, objavljenega v »Služ
benih novinah kraljevine Jugoslavije«
l
n v »Službenem listu kr. banske uprays Dravske banovine« z dne 25. januar
ja 1933., pril. št. 7, kakor tudi iz raz
glasov, nabitih na uradnih deskah sre*jkih načelstev v Celju, Ljubljani, Mari
boru, Kranju in Novem mestu.
Sresko načelstvo v Celju,
dne 21. januarja 1933.
,

• Istočasno so razpoloženi pri načelstvu
Glavnega odbora tudi računi dohodkov
in stroškov v letu 1932.
Glavni odbor vodne zadruge za obdelo
vanje barja v Ljubljani,
dne 25. januarja 1933.
*

Narodna banka 249
kraljevine Jugoslavije
Stanje 22. januarja 1933.

Aktiva.
Dinarjev
Metalna
podloga . 1.946,285.924.77 (—21,857.845-63)
Devize, ki ni
so v püdlogi 12,810.241-91 (-t-10,753.844-121
Kovani no
vec v niklju 149,882.269-50 (— 1,386.803--)
Posojila . . 2.414,745.622-73 (—16,603.621-45)
Vrednostni
papirji . . 15.451.200-—
Prejšnii pred
ujmi državi 1.809,420.463-79 (-)- 512.89416)
začasni pred
aj mi gl. drž.
Sl
ev. 264/E—K.
251
blagajni . 600,000.000-—
Vrednosti reRazpis.
zorvn. fonda 58,099.080-85
..Ravnateljstvo mestne elektrarne ljub Vrednosti
ostalih fon
ljanske razpisuje dobavo električnega
dov . . .
7,949.864-72
Materiala.
Nepremični
Seznam
materiala
in
dobavni
pogoji
ne . . . . 155,116.745-65 (+ 167.177-01)
*U öe dobijo v pisarni ravnateljstva mest- Razna aktiva 38,457.234-51 (-j- 562.360-69)
elektrarne, Krekov trg št. 10/11'.
7.208,218.648-43
;•,. Ponudbe je vposlati do 9. februarja
• Pasiva
Dinarjev
Kapital . . 180,000.000-—
Ravnateljstvo mestne elektrarne
Rezervni
ljubljanske
fond . . .
73,931.304-65
г. v Ljubljani, dne 25. januarja 1933.
ustali fondi
8,660.091-84
Novčanice v
e
:
:.ć tev. 21/33. •«
263
obtoku. . 4.558.094.60O-— (—66,215.370-—)
Obveze na
y- a
Razglas.
poka* . . 876,934.946-72 (+20.035.894-811
Obveze
z ro
?••»,
•
Podstavi
§
43.
zakona
z
dne
23.
av:
kom . . . 1.414,150.622-82 (-|-16,483.669-12l
f { « 1877. Kranj. dež. zak. št. 14 in
Razna pasiva 96,447.082-40 (-|- 1,843.912'07)
|S; 1. in 4. zakona z dne 10. aprila .1881.
^ 3 ' * dež.
zak.
št.
8
je
proračun
do7.208.218.648-43
•%лП е z a *r n stroškov Glavnega odbora. Obtok in ob
^'Ш а d u g ev za obdelovanje ljubljan- . veze . . . 5.435.029.546-72
Вба&? barja
Ljubljani razpoložen v
Celotno kritje . . . 35-81°/,,
Kritje v zlatu . . . 82-40°/,
-lit б 0 , J a n u a r i a đ o 1 4 - februarja Ï933.
Obrestna. mera:
.fe'^ogled vsem interesentom pri na- po. eskotnptu:
7Kfi
U Glavne
%v'
s a odbora v Ljubljani,
oo
lom
bard
u
•
»
•
•
•
•
"
•
•
•
9%
2; A trg 3/1, med uradnimi urami od
*
ij) g?. 3. ure popoldne ter vsako sredo,
i ) , Ä t ö o d 11. do 12. ure dopoldne in
230
Wv komikih Glavnega odbora za nji- Štev. 99/33.
•Л' ^ o k o l i š a .
Objava.
Riferì r e ^ a s u ' e у 1 ° ^ * tudi morebitne
Gospod dr. V a d'n a 1 Ludvik, advo
]Ш ^
T>ri načelniku Glavnega odkat v Murski Soboti, javlja z Vlogo
••^ : a za obdelovanje ljub. barja.

Razne objave
236

Vabilo na občni zbor.
Redni občni zbor »Obrtniške samopo
moči«, reg. pom. blagajne v Ljubljani,
se bo vršil v nedeljo, dne 12. februarja
1933. ob 9. uri dopoldne v posvetoval
nici Zbornice za trgovino, obrt i a indu
strijo, Beethovnova ulica štev. 10 (pri-'
tličje, desno), s sledečim dnevnim, re
dom:
1. Pozdrav in poročilo predsednika.
2. čitanje zapisnika zadnjega občne
ga zbora.
3. Poročilo blagajnika in revizorjev;
4. Izprememba in potrditev pravil.
5. Nadomestna volitev za dva namest
nika odbornikov.
6. Raznoterosti in predlogi.
Ce bi občni zbor ob napovedani url
ne bil sklepčen, se bo vršil pol ure
pozneje na istem mestu neglede na šte
vilo , članov.
Odbor.

*
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Vabilo
na III. redni občni zbor

delničarjev firme Rude in kovi
ne d. d. s sedežem v Ljubljani,
ki bo
v sredo, dne 15. februarja 1933. ob pol
enajstih dopoldne v sejni sobi firme
Rude in kovine d. d. v Ljubljani, Masarykova cesta 12.
Dnevni red:
1. Predložitev bilance za poslovno leto
1931. in poslovnega poročila za isti
čas
.
.
i
2. Poročilo računskih preglednikov.
3. Sklepanje o uporabi, čistega, dobička
:
za poslovno leto 1931.
•••"' •""•
4. Volitev 2 računskih preglednikov: itf
2 njiju namestnikov.
Po § 22. družb, pravil morajo položiti
delničarji, da si pridobe.pravico glasor
vanja, najmanj 6 dni pred občnim'zbo
rom svoje delnice pri Kreditnem zavo
du za trgovino in industrijo v Ljubljani»
ki jim izda za položene delnice ustrez
ne legitimacije. Vsakih 10 delnic ima
na občnem zboru en glas (§ 21. statu
tov).
;•
V Ljubljani, dne 25. januarja 1933,,,
Upravni svet
tvrdke Rude in kovine d*.d. ,
v Ljubljani.

Štev. 8.

Stran 44.

N A R O D N A B A N K A KRALJEVINE JUGOSLAVIJE
Izguba

Dobiček

Račun dobička in izgube dne 31. decembra 1932.

Stroški
Amortizacije
Dvomljive terjatve
. . . •
Cisti dobiček Din 23,983.226-22
Od tega:
5% rezervnemu fondu pò
Državi po čl. 7 zakona .
Delničarjem po čl. 37 za-

49,718.796-93
7,815.570-48
50.813.302-57

100,525.122-48
23,064.086-88

Obresti od menic
Obresti od posojil na zastave .
Dohodki od naložbe v inozem-

1,333.167-47
321.776-59
7,086.742-78

Plačane odpisane terjatve . •
1.199.161-31
4.189.642-19
18,594.422-72

23.983.226-22
132.330.896-20

_

^

^
132,330.896-20

Šef knjigovodstva:
Drag. Dragojević s. r.
Na podstavi čl. 34 in 53 zakona o Narodni banki in čl. 59
statutov je nadzorstveni odbor pregledal prednji račun dobička
in izgube in ga odobrava, ko je ugotovil, da je pravilen.
V Beogradu, dne 5. januarja 1933.

Po sklepu upravnega odbora z dne 22. decembra 1932. smo
podpisani pregledali prednji račun dobička in izgube, ga pri
merjali z glavnimi in vzporednimi knjigami in našli, da je v
vs?m točen in pravilen.
V Beogradu. 5. januarja 1933.
Ciani nadzorstvenega odbora : "
Člani upravnega odbora:
Žika Jankovié
S. Gođevac
Mih. K. Sonda
Ljub. M. Mihajlović
T. Panic
Jov. T. Markovid
Solomon A. Koen
Drag. V. Gavrović
Dr. Ferd. Grambcrg
St. Stefan o vie

Imovna

Predsednik:
D. J. Živadinovic"

Dolg

Bilanca z dne 31. decembra 1932.

Podlega:
zlato v blagajnah in v ino
1.760,826.408-06
zemstvu
805.746-80
novec v tujem denarju -. .
200,502.331-69
devize
Devize, ki niso v podlogi . •
Kovani novec:
v srebru in niklju . . .
Posojila:
2.111.974.154-13
na njenice
344,863.126-30
na vrednostne papirje . .
Vrednostni papirji
. . . .
Prejšnji predujmi državi:
znesek pred zaključkom . 1.812,810.152-23
po odbitku deleža države
pri zaslužku Narodne
4,189.642-19
banke . . • •.•' • •
Začasni predujmi glavni držav
ni blagajni
Vrednosti rezervnega fonda .
Vrednosti fonda za amortizaci
jo nepremičnin
Vrednosti bančnih fondov:
2.112.450-za zidanje založišča
. •
335.854-42
za podpiranje kmetijstva.
za podpiranje kmetijske
književnosti
. . . .
201.560-30
Vrednosti pokojninskega fonda
Nepremičnine
. . . . ' . .
106.337.747-89
Zavod za izdelovanje bankov
cev . . . . N
44,341.164-51
Pohištvo in oprema . . . .
Hranilni depoziti
Depoziti po raznih računih in
kavcijah
. . . .
. ••

1.968,134.486-55
1.993.S08-90
139.915.283-—•
2.450,837.280-43
15.451.200-—

1.808.620.510-04
600,000'.000-—
58.099.080-85
5.300.000-—

Glavnica
Bankovci v obtoku ' . , . .
Obveznosti na pokaz:
državne terjatve . . . .
žiro-računi . . . . . .
razni računi . . . . • .
Obveznosti z rokom . . . .
Rezervni fond
Fond za amortizacijo nepre
mičnin
Bančni fondi:
za zidanje založisča
. .'
za podpiranje kmetijstva.
za podpiranje kmetijske
književnosti
. . . .
za dopolnitev dividende •
Pokojninski fond bančnega
osebja
Položitelii hranilnih depozitov
Položitelii depozitov po raznih
računih in kavcijah . . •
Dobiček za razdelitev delni
čarjem
. . . .

180,000.0004.772,717-850-13,514.646-18
384,715.966-71
269,629.312-20

697.859.925-09
1.459,433.736-64
73,839.592-65
5,757.483-62

2.288.ЕГД-61
339.313-52
210.304-80
64.070-79

2,902.570-72
21,713.767-28
29,098.296-—
2.837,459.837-62
18,594.422-72

2,649.864-72
21,665.102-04
150.678.912-40
3.473.819-79
29.098.296-—
2.837.459.837-62
10.099.377.482-34

10.099,377.482-34

Šef knjigovodstva:
Obtok in a vista obveznice Din 5.470,577.775-09
Drag. Dragojević s. r.
Skupno kritje
35-97%
K-itjé v zlatu
32-18%
-•
Po sklepu upravnega odbora z dne 22. decembra 1932. smo
Na podstavi čl. 34 in 53 zakona o Narodni banki in čl. 59
podpisani pregledali gornjo bilanco, jo odmerjali z glavnimi in
statutov je nadzorstveni odbor pregledal gornjo bilanco m jo
vzporednimi knjigami in našli, da je v vsem točna in pravilna.,
odobrava, ko je ugotovil, da je pravilna.
V Beogradu, dne 5. januarja 1933.
V Beogradu, 5. januarja 1933.
Člani nadzorstvenega odbora :
Predsednik": • •
Člani upravnega odbora:
D. J. 2ivadinoTié
S. Gođevac
Žika Jankovié
Mih. K. Sonda
T. Panie
Ljub. M. Mihajlovič
Jov. T. Markovič
Drag. V. Gavrovié
Solomon A. Koen
Dr. Ferd. Gramberg
St. Stefanovié
Izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine. Urednik: Pobar Robert v Ljubljani.
Tiska in zalaga: Tiskarna Merkur y Ljubljani; njen predstavnik: O. Michâlek v Ljubljani.
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Letnik

V Ljubljani, dne 1. februarja 1933.

IV.

VSEBINA:
58. Uredba - o opravljanju izpitov za graditelje visokih in 61. Odredba o znižanju potoe povprečnine banovinskih zdrav
nizkih zgradb.
nikov in sester pomočnic.
59. Uredba o opravljanju izpitov za elektrotehnike.
62.
Objave
banske uprave o pobiranju občinskih trošarin v
60. Pobiranje takse
po, zakonu o taksah glede na predpise
letu 1933.
81. 42. zakona; o zemljiškem katastru in 61. 10., 11., 13.,
63. Razne objave iz »Službenih novin«.
14., in 17. zakona o neposrednih davkih.

Uredbe osrednje vlade.
58.
Na osnovi §§ 39. in 446., odstavka ( 4 ), zakona o
obrtih z dne 5. novembra 1931. in sporazumno z mini
strom za gradbe ter po zaslišanju zbornice predpisujem

uredbo
o opravljanju izpitov za graditelje
visokih in nizkih zgradb.*
Člen 1.
Izpit za graditelja visokih ali nizkih zgradb sme
opravljati:
1. kdor je dovršil ustrezni odsek tehniške fakultete
ali drugo visoko šolo enako fakulteti te vrste ali pri
dobil pravico, opravljati završni izpit na teh šolah, in
obenem dokaže, da je delal praktično tri leta na zgrad
bah svoje stroke;
2. kdor je uspešno, dovršil tehniško srednjo šolo,
graditeljski (arhitektönsko-gradbeni) odsek, aH urugo
njej enako šolo ' gradbene. stroke in opravil predpisni
završni izpit ter nato praktično delal v svoji stroki naj
manj pet let.
Člen 2.
Za opravljanje graditeljskega izpita se ustanovi pri
vsaki banski upravi izpitna komisija.
Izpitna komisija je sestavljena iz predsednika in
treh Članov za vsak izpit. Predsednik komisije je urad
nik banske uprave s popolno tehniško fakultetno izobraz
bo. Predsednika postavlja ban za tri letâ. Člani izpitne
komisije se| postavljajo izmed uradnikov inženjerjev
tehniškega, oddelka banske uprave, izmed profesorjev
tehniške fakultete, tehniške srednje šole in pooblaščenih
inženjerjev. arhitektov, in .graditeljev po spisku, čigar

skupno število znaša petnajst članov. Člane postavlja
ban za dve leti.
Pri določanju članov izpitne komisije odredi pred
sednik, da je v komisiji en pooblaščeni inženjer in en
graditelj.
Člen 3.
Za člana izpitne komisije skupine pooblaščenih in
ženjerjev, arhitektov in graditeljev se sme postaviti
samo državljan kraljevine Jugoslavije, ki ni pod varil
stvom (skrbstvom) ali v stečaju. Ne sme se postaviti:
kdor je obsojen s sodno sodbo na izgubo častnih pravic,
dokler ne doseže ustreznih pravic ali rehabilitacije;
kdor je v sodni preiskavi ali je dejan pod obtožbo zaradi
zločinstva ali zaradi prestopka, storjenega iz koristoljubja ali zoper javno moralo; zoper kogar je odrejena
očuvalna odredba, spojena s kaznijo na prostosti, ali
zaščitnega nadzora ali prepovedi zahajanja v krčme ali
prepovedi izvrševanja poklica, če te odredbe še trajajo.
Člen 4
Če nastopijo pri kakšnem članu komisije okolnosti,
omenjene v členu 3. te uredbe, ga ban razreši in postavi
na njegovo mesto novega člana.
Če je kakšen član v sodni preiskavi ali dejan pod
obtožbo, mu članstvo ne prestane; vendar ta član ne
more vršiti svoje dolžnosti, dokler ni preiskava pravno^
močno ustavljena ali kazensko postopanje končano z
izvršno sodbo ali rešitvijo sodišča. V tem času opravlja
dolžnost njegov namestnik.
člen 5.
. Člani izpitne komisije ne morejo biti osebe, kï so
s kandidatom v sorodstvu v ravni ali stranski črti do
drugega kolena in pri katerih je bil kandidat zaposlen
v letu. minulem neposredno pred izpitom, člani komi
sije, ki so s kandidatom v sorodstvu ali sovraštvu, p e
izločijo. O izločitvi komisije odloča ban s posebno od
ločbo, ki je izvršna.
člen 6.

Dolžnost članov izpitne komisije je obvezna in so
'•...•* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z • dne
ne sme odkloniti brez važnega razloga.
22. oktobra 1932., St.. 245/XCIV/655. ,.. .

94

9. kos.

Če član izpitne komisije brez opravičenega razloga
noče vršiti redno svoje dolžnosti, ga sme kaznovati pred
sednik komisije z denarno kaznijo do 500 dinarjev.
Zoper odločbo o kazni je dopustna pritožba na bana.
Ob ponovni nerednosti ga sme ban na predsednikov
predlog razrešiti dolžnosti članstva komisije.
Če predsednik ne vrši svoje dolžnosti, ga razreši
ban dolžnosti in postavi novega.
Člen 7.
Za opravljanje izpita je" pristojna izpitna komisija
banovine, v katere območju je prebila dotična oseba pri
delu poslednjih šest mesecev pred izpitom, če pa ni
bila zaposlena, v katere območju je ta čas bivala. Oprav. Ijanje izpita pred nepristojno komisijo ni dovoljeno.
Izjemoma se sme opravljati izpit pred krajevno nepri
stojno komisijo, če je krajevno pristojni ban na prošnjo
kandidata to odobril.
Člen 8.
Predsedniku in članom komisije sme postaviti ban
namestnike iz istih uradov, odnožno ustanov in strok, iz
katerih so postavljeni. Če je predsednik zadržan ali so
r.edni člani zadržani, vrše namestniki veljavno posle
predsednika, odnosno članov.
Člen 9.
Dolžnost predsednika je, da sprejema prijave kan
didatov za izpit, napravi razpored za izpit, sestavlja
izpitne komisije in jim predseduje, predlaga bansKi
upravi poročila, skrbi za prijavni register za opravljanje
izpita in voditev zapisnika in vrši vso administracijo,
ki se nanaša na izpite. Člani izpitne komisije morajo
izpitu prisostvovati, pismene naloge pregledati, kandi
date po izpitnih predmetih izpraševati in posledek izpita
ocenjati.
Člen 10.
Prijavo za opravljanje izpita (visokih ali nizkih
zgradb), predpisno taksirano, vloži kandidat neposredno
pri pristojni banski upravi; v prijavi mora navesti, iz
katere stroke (visokih in nizkih zgradb) želi opravljati
izpit. Prijava se mora vložiti pismeno. V prijavi se mora
izrecno izjaviti, ali je kandidat mojstrski izpit že oprav
ljal. Kandidat, ki je ponavljal izpit, mora to izrecno
navesti.
Prijavi je treba priložiti:
1. izpričevalo (diplomo) o uspešni dovrjšitvi tehni
ške srednje šole, graditeljskega (arhitektonsko-gradbenega) odseka, ali druge njej enake šole gradbene
stroke;
2. dokaz (potrdilo) o petletnem praktičnem delu v
stroki, iz katere se izpit opravlja;
3. dokaze o državljanstvu;
4. kratek opis strokovne zaposlitve, opravljene do
Izpita;
5. potrdilo o položeni izpitni taksi.
Kandidat, ki je dovršil arhitektonsko-gradbeni odsek
tehniške fakultete ali drugo visoko šolo enako fakulteti
te vrste, mora predložiti inženjersko diplomo ali dokaz
o pridobljeni pravici za opravljanje završnega izpita
dotične fakultete ali šole kakor tudi dokaz (potrdilo) o
triletnem praktičnem delu na zgradbah svoje stroke.
Dokaz o praktičnem delu se poda z izpričevalom
po § 249. zakona o obrtih. Čas, prebit pri delu, preden
je zadobil zakon o obrtih moč, se lahko dokaže s kakr
šnimikoli dokaznimi sredstvi.

Člen 11.
Kandidat mora za opravljanje izpita pri pristojni
banski upravi predhodno položiti te-le takse:
1. za predsednika izpitne komisije 200 dinarjev;
2. za vsakega člana izpitne komisije po 150 dinarjev.
Poleg teh stroškov mora povrniti kandidat za diplo
mo in ostale pisarniške stroške dejanske izdatke; ta vsota
sme znašati največ 50 dinarjev.
Člen 12.
Prejeto prijavo izroči banska uprava predsedniku
izpitne komisije, ki mora vse priloge, omenjene v
členu 10., preizkusiti in najkesneje v 15 dneh odločiti, ali
se sme kandidat k izpitu pripustiti. Ta odločba se vroči
kandidatu pismeno po pristojni banski upravi ob isto
časni označbi roka za opravljanje izpita.
Člen 13.
Izpit se sme opravljati samo iz tiste stroke, za katero
je pridobil kandidat strokovno izobrazbo.
Izpiti so sestavljeni iz pismenega in ustnega dela.
Pismeni del izpita sestoji iz klavzurne naloge.
Člen 14.
Klavzurno nalogo določi izpitna komisija in jo izde
luje kandidat ob stalnem nadzorstvu komisije. Izdelava
klavzurne naloge sme trajati največ pet dni, in to vsak
dan največ po osem ur. Pri izdelovanju te naloge sme
uporabljati kandidat vsa pomožna sredstva (tehnične
tabele, priročnike itd.), ki mu jih komisija dovoli.
Člen 15.
Ustni del sme opravljati samo tisti kandidat, čigar
klavzurna naloga se povoljno oceni. Drugače se kandi
dat zavrne od nadaljnjega opravljanja izpita in se
smatra, da izpita ni opravil. Ustni izpit se opravlja pred
izpitno komisijo in sme trajati .za istega kandidata naj
več dva dni po dve uri. Izpitna komisija sme izpraševati
ob istem času tudi več kandidatov, toda izpraševanje
enega kandidata ne sme trajati več ko dve uri.
Člen 16.
Klavzurna naloga izpita za graditelja visokih zgradb
mora obsezati:
1. izdelavo občih in detajlnih načrtov visoke gradbe
v obsegu § 41., odstavka ( 2 ), zakona o obrtih po dani
situaciji in programu, danem po komisiji. Prvi dan se
morajo izdelati na osnovi dane naloge vsi tlorisni osnutki
v merilu 1:200; ostale dni pa se mora izdelati na osnovi
izdelanega osnutka, toda brez nikakršnih bistvenih izprememb, načrt v merilu 1:100, polirski načrt enega nad
stropja, karakteristični prerez v merilu 1:50 in detajl
po posebni odredbi. V tem delu morajo biti prikazani
vsi potrebni tlorisi, prerezi, pročelja, perspektive, uredi
tev dvorišča ali vrat, dohoda itd. K risbam je treba
izvesti vse gradbene konstrukcije, in to vse v danem
razmerju;
2. izdelavo statičnega računa in detajlov za kon
strukcije gradbe iz točke 1. tega člena ali druge osnove
v obsegu § 41., odstavka ('), zakona o obrtih;
3. analizo cen, izmere in proračun gradbe z obrt
nimi deli;
4. tehnično poročilo in obrazložitev projekta;
5. sestavo prošnje in potrebnih listin za pridobitev
gradbene dovolitve.
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Vse risbe sme izdelati kandidat s svinčnikom. Iz
pismenega sestavka je treba videti, ali zna kandidat
poleg poznavanja zakonskih predpisov dobro tudi držav
ni jezik.
Člen 17.
Ustni izpit za graditelja visokih zgradb obseza:
1. zagovor klavzurne naloge, iz katere se mora vide
ti, kakšni razlogi so vodili kandidata pri njeni izdelavi;
2. poznavanje vseh gradbenih konstrukcij, ki spa
dajo v obseg pravice graditelja visokih zgradb na osnovi
§ 41., odstavka ( 2 ), zakona o ob rtih z vsemi detajli, na
čina uporabe in njih izvršitve;
3. poznavanje statike in armiranega betona in prak
tičnega preračunjanja vseh gradbenih konstrukcij v obse
gu njegove stroke kakor tudi njihove izvršitve;
4. poznavanje celotnega materiala, ki je pri visokih
zgradbah v rabi, njegovo pridobivanje, predelovanje in
čuvanje (vzdrževanje) ;
6. poznavanje geodezije, zlasti poznavanje merilnih
priprav, ki so v rabi pri visokih zgradbah, snemanju
stavbnih parcel, ravnanje z njimi, kakor tudi poznavanje
katastrskih predpisov in zemljiških knjig;
6. poznavanje zgodovine arhitekture in nauka o
slogih;
7. poznavanje občih pojmov knjigovodstva;
8. obče poznavanje zakonodajstva, in to: ustave kra
ljevine Jugoslavije, zakona o obrtih, trgovinskega zako
na, zakona o zavarovanju delavcev, zakona o zaščiti de
lavcev, gradbenega zakona, zakona o ukoriščanju vodnih
sil, zakona o državnih in samoupravnih cestah, zakona
o razlaščanju, predpisov za kanalizacijo, vodovod kakor
tudi ostalega gospodarskega in socialnega zakonodajstva,
ki je v zvezi z izvrševanjem graditeljskega obrta.
Člen 18.
Klavzurna naloga pri izpitih za graditelja nizkih
zgradb mora obsezati:
1. izdelavo občih in detajlnih načrtov nizke gradbe
(zasebne ali občinske ceste, odnosno industrijske želez
nice) v obsegu § 41., odstavka ( 3 ), zakona o obrtih, po
dani situaciji in programu, danem po komisiji;
2. izdelavo občih in detajlnih načrtov ene visoke
zgradbe, pritlične ali enonadstropne, po situaciji ali pro
gramu, danem po komisiji;
3. izdelavo statičnega računa in detajlov za kon
strukcije zgradb iz točke 1. tega člena ali druge osnove
v obsegu § 41., odstavka ( 3 ), zakona o obrtih;
4. analizo cen, izmere in proračun zgradbe;
5. sestavo prošnje in potrebnih listin za pridobitev
gradbene dovolitve.
Vse risbe izdela lahko kandidat s svinčnikom. Tz
pismenih sestavkov se mora videti, ali zna kandidat
poleg poznavanja zakonskih predpisov dobro tudi držav
ni jezik.
Člen 19.
Ustni izpit graditelja nizkih zgradb obsega:
1. zagovor klavzurne naloge, iz katere se mora
yideti, kakšni razlogi so vodili kandidata pri njeni
izdelavi;
2. poznavanje vseh inženjerskih konstrukcij za nizke
zgradbe, načina njih izvrševanja in uporabe, kakor tudi
izdelavo manjših cest in železnic z vsemi objekti, ki
utegnejo spadati k njih izvršitvi, v okviru, zakonskega
obsega pravice;

3. poznavanje stavbarstva, načina izvrševanja viso
kih zgradb v obsegu § 41., odstavka ( 3 ), zakona o obrtih
kakor tudi vseh konstrukcij, ki so tu v rabi;
4. poznavanje statike in armiranega betona, pozna
vanje praktičnega preračunjanja vseh inženjerskih in
gradbenih konstrukcij, ki spadajo v obseg pravice za
projektiranje in izvrševanje;
5. poznavanje geodezije, zlasti vseh merilnih priprav
in njihove uporabe, ki spadajo k snemanju večjih parcel,
objektov po § 41., odstavku ( 3 ), zakona o obrtih, kakor
tudi poznavanje katastrskih predpisov in zemljiških
knjig;
6. poznavanje občih pojmov knjigovodstva;
7. obče poznavanje zakonodajstva, navedenega v
členu 17., točki 8., te uredbe.
Člen 20.
Kandidatova ocena je: >izpit opravil« ali >izpita ni
opravil«.
O izpitu vsakega kandidata se vodi poseben zapis«
nik; vanj se vpisujejo vsa vprašanja pri izpitu in tudi
uspeh iz vsakega predmeta. Oceno iz poedinih pred
metov predlaga izpraševatelj, določi jo pa izpitna komi
sija. Predsednik odredi izmed članov izpraševateljev za
pisnikarja. Zapisnik se mora predložiti obenem z more
bitnimi posebnimi pripombami članov izpraševalne ko
misije in poročilom pristojni banski upravi. Vsi zapis
niki se morajo hraniti kot spisi izpitne komisije v arhivu
banske uprave.
Člen 21.
Kandidat, ki je izpit uspešno opravil," dobi izpriče
valo, ki se mu izda v imenu izpitne komisije preko pri
stojne banske uprave. Izpričevalo podpišejo predsednik
in vsi člani komisije. Na izpričevalo se mora pritisniti
pečat izpitne komisije.
Člen 22.
Kandidat, ki pri izpitu ne zadovolji, sme izpit po
navljati. Med izpitoma mora biti presledek najmanj 6
mesecev.
Člen 23.
Če je kandidat pismeni del izpita opravil, pri ustnem
delu pa ni zadovoljil, se sme pri ponovnem izpitu opro
stiti opravljanja pismenega dela izpita.
Člen 24.
V prejšnjem območju veljavnosti zakona o radnjama
z dne 29. junija 1910. je dovoljeno vsemi zidarsko-tesarskim mojstrom, in pomočnikom gradbenikov, da smejo
do vštetega leta 1936. opravljati izpite za graditelje
(stavbenike). Omenjene osebe smejo opravljati ta izpit, če
so se odlikovale s svojim gradbenim delom in če podajo
o tem posebno potrdilo pristojnega gradbenega oblastva,
v čigar območju so poslovali.
Predhodni izpit opravlja kandidat pred posebno
izpitno komisijo pri pristojnih banskih upravah, odnosno
ministrstvu zà trgovino in industrijo. Za člane teh izpit
nih komisij se postavljajo redoma učitelji tehniških sred
njih šol, odnosno strokovnih šol. Vsi člani komisije mo
rajo imeti fakultetno izobrazbo. Za opravljanje izpita
se uporabljajo ustrezno odredbe te uredbe. Taksa za ta
izpit znaša 500 dinarjev.
Izpit sestoji iz pismenega in ustnega dela. Pismeni
del izpita je klavzurna naloga in se mora opravljati iz
srbsko-hrvatskeea jezika, francoskega ali nemškeea iezl-
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se
ka, geometrije, opisne geometrije, aritmetike in algebre
ter risanja. Ta del izpita sme trajati štiri ure. Ustni izpit
se opravlja iz vseh predmetov, omenjenih v členu 25.,
točkah 1. do 12.
Člen 25.

s

Predmeti predhodnega izpita o obči izobrazbi in
znanju so ti-le:
1. poznavanje srbsko-hrvatskega jezika in književ
nosti, in to poznavanje osnovnih pravil slovnice in sklad
nje, kakor tudi predpisov novega pravopisa, poznavanje
narodne književnosti, starejše v glavnih potezah, novejše
podrobneje;
2. poznavanje francoskega ali nemškega jezika takó,
da je kandidat toliko vešč enega teh jezikov, da zna
sestavke, zlasti strokovne, pravilno čitati, da jih razume
in da more take sestavke na srbsko-hrvatski jezik
prevajati;
3. poznavanje-" zemljepisa, in to obče geografije,
predpisane za nižje razrede srednje šole, in ekonomske
geografije kraljevine Jugoslavije;
4. poznavanje obče zgodovine starega, srednjega in
novega veka, podrobno poznavanje zgodovine južnih
Slovanov in ustvarjanja naše države;
5. poznavanje fizike, mehanike trdih teles, osnovne
hidrostatike in hidromehanike, mehanike plinastih teles,
osnove valovanja toplote, taljenja in izparevanja, toplot
nih motorjev in strojev, optike, magnetizma, statične
elektrike, dinamične elektrike, elektromagnetizma, magnetoelektričnih strojev;
6. poznavanje kemije, anorganske in organske, v
obsegu učnega načrta tehniških srednjih šol;

'

7. poznavanje mineralogije in geologije, oblik in
strukture zemlje, sestave zemeljske skorje, važnejših
rudnin, petrografie in tektonike, delovanja zraka in
vode, delovanje organizmov, vulkanizma, dviganja in pogrezanja tal, nastajanja gor in kontinentov;
8. poznavanje geometrije, planimetrije, stereometrije
in analitike v obsegu učnega načrta tehniških sred
njih šol;
9. poznavanje opisne geometrije: pravokotne pro
jekcije, poševne projekcije, stranskega risa, kotirane
projekcije, perspektive, zlasti predočenja vseh vrst geo
metrijskih likov, njih medsebojnega predora in izdelo
vanja perspektivnih slik in scen danih projekcij;
10. poznavanje aritmetike in algebre: decimalnih in
navadnih ulomkov, dimenzij, mer in enačb prve stopnje,
sorazmerij, množenja in korenjenja, logaritmiranja,
enačb višjih stopenj, aritmetičnih in geometrijskih pro
jekcij, obrestnega računa, amortizacije in rentnega raču
na, višje matematike, geometrijskega značenja in funkcij,
algebrajskih funkcij maksimuma in minimuma funkcij,
osnovnih algebrajskih integral pri izračunjanju vztrajnostnih momentov in težišč;
11. poznavanje tehnologije: naravnega kamena, spoj
nih sredstev, malte, hidravliškega apna, cementa, umet• nega kamena, nežgane opeke, (žgane) opeke, klinkerjev,
eternità, ksilolita, keramita, lesa, železa in ostalega
gradiva;
12. poznavanje prostoročnega risanja in tehniškega
risanja, risanje po predložkih in po naravi, dela s svinč
nikom, kredo, peresom in akvareliranje. izdelava tehni
ških risb v predpisanem merilu in načinu.

Člen 26.
V območju veljavnosti prejšnjega zakona o radnjama •
z dne 29. junija 1910. se. prizna gradbeno-podjetniški
mojstrski izpit, ki se je opravil do uveljavitve zakona o
obrtih z dne 5. novembra 1931. po prejšnjih predpisih
za izpit po tej uredbi. Da pridobe osebe s tem izpitom
pravico za projektiranje po odredbi odstavka (2) § 46.
zakona o obrtih, morajo opravljati dopolnilni izpit po
tej uredbi, in to iz predmetov Člena 16., točk 1., 2. in
4., in člena 17., točke 1., odnosno iz predmetov člena 18.,
točke 1., 2. in 3., in člena 19., točke 1.
. Člen 27,
V območju banovine vrši kontrolo nad poslovanjem '
izpitnih komisij ban, vrhovno kontrolo pa minister za
trgovino in industrijo.
Člen 28.
Vsi posli, ki so po tej uredbi poverjeni banu, odnos
no banski upravi, se vrše po oddelku (odseku) za
trgovino, obrt in industrijo.pri banskih upravah.
Člen 29.

V '

Posle, ki .jih vrši po tej uredbi banska uprava, vrši
v območju uprave mesta Beograda ministrstvo za trgo
vino in industrijo. Clane izpitne komisije postavlja ustrez
no odredbi člena 2. uredbe minister za trgovino in indu
strijo. Predsednik komisije je uradnik ministrstva za
gradbe s popolno tehniško-fakultetno izobrazbo, ki ga
postavi minister za trgovino in industrijo na predlog
ministra za gradbe. Ostali člani se postavljajo izmed
uradnikov inženjerjev ministrstva za gradbe, ministrstva
za trgovino in' industrijo; učiteljskega osebja tehniške
fakultete in tehniške srednje šole, pooblaščenih inženjer
jev, arhitektov in graditeljev.
. Člen 30.
Ta uredba stopi v moč z dnem, ko se razglasi v
>Službenih novinah«. Od tega dne se ukinjajo vsi prej
šnji predpisi o opravljanju teh izpitov.
V Beogradu, dne 1.0. oktobra 1932.; II.- br. 34.521/u.
Minister
za trgovino in industrijo
Mohorič s. r.

59.
Na osnovi § 54. zakona o obrtih z dne 5. novembra
1931. in sporazumno z ministrom za gradbe ter po za-,
slišanju zbornic predpisujem

uredbo
o opravljanju izpita za elektro
tehnike.*
. . Člen 1.
Izpit za elektrotehnika sme opravljati:
1. kdor je z diplomo dovršil elektrostrojni odsek
tehniške fakultete ali drugo tehniško visoko šolo fakul* >Službene novine kraljevine Jugoslavi j e< z. dne
22. oktobra' Ì932., št. 245/XCIV/656, . '
,-.. ,
; . ,,;'-.
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9. kos.
tetne veljave ali je pridobil pravico, opravljati završni
izpit na teh šolah, in obenem dokaže, da je tri leta
praktično delal pri izvrševanju elektrotehničnih insta
lacij;
2. kdor je dovršil tehniško srednjo šolo, elektrostrojni odsek, ali drugo njej enako šolo elektrostrojne
stroke in opravil predpisani završni izpit in nato prak
tično delal v stroki pet let.

sednik komisije z denarno kaznijo do 500 dinarjev.-Zo
per odločbo o kazni je dopustna pritožba na bana. Ob
ponovni nerednosti ga sme ban na predsednikov pred
log razrešiti dolžnosti članstva komisije.

Člen 2.

Za opravljanje izpita je pristojna izpitna komisija
banovine, v katerem območju je prebila dotična oseba
pri delu poslednjih šest mesecev pred' izpitom, 'če "pa ni
bila zaposlena, v katere območju je ta čas bivala. Oprav
ljanje izpita pred nepristojno komisijo ni dovoljeno. Izje
moma se sme opravljati izpit pred krajevno nepristoj'-'
no komisijo, če je krajevno pristojni ban na kandida
tovo prošnjo to odobril.
• ;

Za opravljanje elektrotehničnega izpita se ustanovi
pri vsaki banski upravi izpitna komisija.
Izpitna komisija sestoji za vsak izpit iz pred
sednika in treh članov. Predsednik komisije je uradnik
banske uprave s popolno tehniško fakultetno izobraz
bo, predvsem iz elektrostrojne stroke. Predsednika po
stavlja ban za tri leta. Člani izpitne komisije se postav
ljajo izmed uradnikov, predvsem inženjerjev banske
uprave (tehniškega oddelka), izmed profesorjev teh
niške fakultete, tehniške srednje šole in pooblaščenih
elektrostrojnih inženjerjev in elektrotehnikov po spisku,
čigar skupno število znaša petnajst članov. Člane po
stavlja ban za dve leti.
Pri razporejanju članov izpitne komisije odredi
predsednik, da je v komisiji en oooblaščeni inženjer
in en elektrotehnik.
Člen 3.
Za člana izpitne komisije vrste elektrostrojnih inže
njerjev in elektrotehnikov se sme postaviti samo držav
ljan kraljevine Jugoslavije, ki ni pod varuštvom '. (skrb
stvom) ali v stečaju. Ne sme se postaviti: kdor je obso
jen s sodbo na izgubo častnih pravic, dokler ne doseže
ustreznih pravic ali rehabilitacije; kdor je v sodni pre
iskavi ali dejan pod obtožbo zaradi zločinstva ali za
radi prestopka, storjenega iz koristoljubja ali zoper
javno moralo; zoper kogar je odrejena očuvalna odredba,
spojena s kaznijo na prostosti, ali zaščitnega nadzora
ali prepovedi zahajanja v krčme ali prepovedi izvrše
vanja poklica, če te odredbe še trajajo.

Člen 7.

Člen 8.
Predsedniku in članom komisije sme ban postaviti
namestnike iz istih uradov, odnosno ustanov in strok,
iz katerih so postavljeni. Če je predsednik zadržan ali so
redni člani zadržani, vrše namestniki veljavno posle
predsednika, odnosno članov.
Člen 9.
Dolžnost predsednika je, da sprejema prijave kandi-,
datov za izpit, napravlja razpored za izpit, sestavlja iz
pitne komisije in jim predseduje, predlaga banski,
upravi poročila, skrbi za prijavni register za opravlja-,
nje izpita in voditev zapisnika in vrši vso administracijo,
ki se nanaša na izpite. Člani izpitne komisije morajo
izpitu prisostvovati, pismene naloge pregledati, kandi
date po izpitnih predmetih izpraševati in posledek iz
pita oceniti.
Člen 10.

Člani izpitne komisije ne morejo biti osebe, ki'so
'S kandidatom v sorodstvu v ravni ali stranski črti do
drugega kolena in pri katerih je bil kandidat zaposlen
v letu, minulem neposredno pred izpitom. Člani komi
sije, ki so s kandidatom v sorodstvu ali sovraštvu, se
izločijo. 0 izločitvi komisije odloča ban s posebno odloč
bo, ki je izvršna.
Člen 6.

Prijavo za opravljanje izpita, predpisno taksirano,
vloži kandidat neposredno pri pristojni banski upravi;
v prijavi mora navesti, da želi opravljati izpit iz elektro
tehnične stroke. Prijava se mora vložiti pismeno. V
prijavi se mora izrecno izjaviti, ali je kandidat mojstrski;
izpit že opravljal. Kandidat, ki je izpit ponavljal, mora
to izrecno navesti.
Prijavi je treba priložiti:
1. izpričevalo (diplomo) o uspešni dovršitvi tehni
ške srednje šole, elektrotehniškega odseka, ali druge
njej enake šole iste stroke;
. 2. dokaz (potrdilo) o petletnem praktičnem delu
v elektrotehnični stroki;
3. dokaze o državljanstvu;
4. kratek opis strokovne zaposlitve, opravljene do
izpita;
5. potrdilo o položeni izpitni taksi.
Kandidat, ki je dovršil elektrostrojni odsek tenni-,
ške fakultete ali kakšno drugo visoko šolo enako fakul
teti te vrste, mora predložiti inženjersko diplomo ali
dokaz o pridobljeni pravici za opravljanje završnega
izpita na dotični fakulteti ali šoli kakor tudi dokaz' (po
trdilo) o triletnem praktičnem delu v elektrostrojni
stroki.

Dolžnost Članov izpitne komisije je obvezna in se
brez važnega razloga ne sme odkloniti.
Če član izpitne komisije'brez opravičenega razloga
noče redno vršiti svoje dolžnosti, ga sme kaznovati pred

Dokaz o praktičnem delu se poda z izpričevalom л po
§ 249. zakona o òbrtih. Čas, prebit pri delu v preden .je ,
zadobil zakon o ob rtih moč. se lahko, dokaže s., kakr.^,
nimkoli dokaznim sredstvom.

člen 4.
če nastopijo pri kakšnem, članu komisije okolnosti,
omenjene v členu 3. te uredbe, ga ban razreši in po
stavi na njegovo mesto novega člana.
Če je kakšen član v sodni preiskavi ali je dejan
pod obtožbo, mu članstvo ne prestane; vendar ta član
ne more vršiti svoje dolžnosti, dokler ni preiskava
pravnomočno ustavljena ali kazensko postopanje konča
no z izvršno sodbo ali z' rešitvijo sodišča. V tem času
opravlja dolžnost njegov namestnik.
Člen 5.
f

Če predsednik svoje dolžnosti ne vrši, ga raareši
ban dolžnosti in postavi novega.

9. kos.
Člen 11.
Kandidat mora za opravljanje izpita pri pristojni
banski upravi predhodno položiti te-le takse:
1. za predsednika izpitne komisije 200 dinarjev;
2. za vsakega člana izpitne komisije po 150 dinar
jev, in mora poleg teh stroškov povrniti za diplomo in
ostale pisarniške stroške dejanske izdatke, katera vsota
sme znašati največ 50 dinarjev.
• Člen 12.
Prejeto prijavo izroči banska uprava predsedniku
izpitne komisije, ki mora vse priloge, omenjene v čl. 10.,
preizkusiti in najkesneje v 15 dneh odločiti, ali se sme
pripustiti kandidat k izpitu. Ta odločba se vroči kandi
datu pismeno preko pristojne banske uprave ob isto
časni označbi roka za opravljanje izpita.
Člen 13.
Izpit sestoji iz pismenega in ustnega dela. Pismeni
del izpita obseza klavzurno nalogo.
Člen 14.
Klavzurno nalogo določi izpitna komisija in jo izde
luje kandidat ob stalnem nadzorstvu komisije. Izdelava
klavzurne naloge sme trajati največ pet dni po 8 ur. Pri
izdelovanju te naloge sme kandidat uporabljati vsa po
možna sredstva, tehniške tabele, priročnike itd., ki mu
jih komisija dovoli.
Člen 15.
Ustni izpit sme opravljati samo tisti kandidat, čigar
klavzurna naloga se povoljno oceni. Drugače se kandi
dat zavrne od nadaljnjega opravljanja izpita in se smatra,
da izpita ni opravil. Ustni izpit se opravlja pred izpitno
komisijo in sme trajati za istega kandidata največ dva
dni po dve uri. Izpitna komisija sme izpraševati ob
istem času tudi več kandidatov; toda izpraševanje enega
kandidata ne sme trajati več ko dve uri.
Člen 16.
Predmeti klavzurne naloge za elektrotehnike so
ti-le:
1. izdelava projekta električne razsvetljave manjše
zasebne ali javne zgradbe: v izdelane nariske tlorisa
in prereza je vrisati električne vode in žarnice in jih
razpodeliti na faze, napraviti razdelilni načrt toka, pre
računati prereze prevodnikov in velikost žarnic, na
praviti celokupne izmere in proračun stroškov insta
lacije; ali
2. izdelava projekta z izmerami in proračunom za
električno instalacijo manjše delavnice: izračun potreb
nega učinka motorjev, razsvetljave, transmisijskih osi,
jermenov in sklopk in je vrisati razporeditev strojev,
transmisij in dr. v načrt (tloris in prerez); ali
3. izdelava projekta voda za električni tok nizke ali
visoke napetosti, brez odcepov ali z odcepi, ali manj
šega električnega omrežja: določitev napaiališč. elektriški in mehaniški preračun prevodnikov in jamborov s
skupnimi izmerami in proračunom stroškov; ali
4. izdelava projekta transformatorske ali pretvarJalne podpostajer proračun, razdelilni načrt, stikalna
plošča; razporeditev strojev in aparatov, diaerami; ali
5. izdelava projekta manjše električne centrale; pro
izvodna cena za kwh na stikalni plošči.

Kandidatu je po možnosti dati za nalogo izdelavo
projekta iz tistega območja, kjer je največ prakticiral,
ali pa iz območja, ki si ga sam izbere.
Klavzurna naloga mora obsezati:
1. izdelavo občih in detajlnih' elektrotehniških na
črtov po §§ 51. do 53. zakona o obrtih, po dani situaciji
in programu, danem od komisije;
2. detajle instalacij s proračunom, za katere je treba
izpita;
3. analizo cen; izmere in proračun;
4. tehniško poročilo in obrazložitev projekta;
5. sestavo prošnje in potrebnih dokumentov za pri
dobitev odobritve za postavitev elektrotehniških naprav.
Vse risbe sme izdelati kandidat s svinčnikom.
Iz pismenega sestavka se mora videti, ali zna kandidat
dobro državni jezik.
Člen 17.
Ustni izpit obseza:
1. zagovor klavzurne naloge, iz katerega se mora
videti, kakšni razlogi so vodili kandidata pri njeni iz
delavi;
2. klavzurna naloga izpita za elektrotehnika mora
obsezati poznavanje predmetov iz splošne in uporabne
elektrotehnike, osnov elektrotehnike, teorije električnih
strojev in poznavanje tehnologije električnega materiala;
3. preizkus instalacij in določitev napak;
4. poznavanje predpisov o uporabljanju instalacij
skega materiala;
,5. poznavanje občih pojmov knjigovodstva;
6. obče poznavanje zakonodajstva. in to: ustave kra
ljevine Jugoslavije, zakona o obrtih, trgovinskega za
kona, zakona o zavarovanju delavcev, zakona o zaščiti
delavcev, gradbenega zakona, zakona o ukoriščanju vod
nih sil. zakona o razlaščanju, kakor tudi ostalega nrosnodarskega in socialnega zakonodaistva, ki je v zvezi z
izvrševanjem elektrotehničnega obrta.
Člen 18.
Kandidatova ocena je: >izpit opravil« aH »izpita
ni opravil«.
O izpitu vsakega kandidata se vodi poseben zapis
nik; vanj se vpisujejo vsa vprašanja pri izpitu in.tudi
uspeh iz vsakega predmeta. Oceno iz poedinih predme
tov predlaga izpraševatelj. določi jo pa izpitna komisija.
Predsednik odredi izmed članov izpraševateljev zapisni
karja. Zapisnik se mora predložiti obenem z morebitni
mi posebnimi pripombami članov izpitne komisije in s
poročilom pristojni banski upravi. Vsi zapisniki se mo
rajo hraniti kot spisi izpitne komisije v arhivu ban
ske uprave.
Člen 19.
Kandidat, ki je izpit uspešno opravil, dobi izpriče
valo, ki se mu izda v imenu izpitne komisije preko pri
stojne banske uprave. Izpričevalo podpišejo predsednik
in vsi člani komisije. Na izpričevalo se mora pritisniti
pečat izpitne komisije.
Člen 20.
Kandidat, ki pri izpitu ne zadovolji, sme izpit po
navljati. Med izpitoma mora biti presledek najmanj šest
mesecev.
Člen 21.
Če je kandidat pismeni del izpita opravil, pri ustnem
delu pa ni zadovoljil, se sme pri ponovnem izpitu opro
stiti opravljanja pismenega dela izpita.

9. kos.
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Člen 22.
V območju banovine vrši kontrolo nad poslovanjem
izpitnih komisij ban, vrhovno kontrolo pa minister za
trgovino in industrijo.
Člen 23. .
Џ
Vsi posli, ki so po tej .uredbi poverjeni banu, od
nosno banski upravi, se vrše preko oddelka (odseka)
za trgovino, obrt in industrijo pri banskih upravah.
Člen 24.
Posle, ki jih vrši po tej uredbi banska uprava, vrši
v območju uprave mesta Beograda ministrstvo za trgo
vino in industrijo. Člane izpitne komisije postavlja
ustrezno odredbi člena 2. uredbe minister za trgovino
in industrijo. Predsednik komisije je uradnik ministrstva
za gradbe s popolno tehniško-fakultetno izobrazbo, ki
ga postavi minister za trgovino in industrijo na predlog
ministra za gradbe. Ostali Člani se postavljajo izmed
uradnikov inženjerjev ministrstva za gradbe, ministrstva
za trgovino in industrijo, učiteljskega osebja tehniške
fakultete in tehniške srednje šole, pooblaščenih elektrostrojnih inženjerjev in elektrotehnikov
Člen 25.
Ta uredba stopi v moč z dnem, ko se razglasi v
»Službenih novinah«. Od tega dne se ukinjajo vsi prejšnji
predpisi o opravljanju teh izpitov.
V Beogradu, dne 10. oktobra 1932.; II. br. 34.522/u.
Minister
za trgovino in industrijo
Mohorič s.-r.

60.

Pobiranje takse
po zakonu o taksah glede na predpise člena 42.
zakona o zemljiškem katastru in členov 10.,
11., 13., 14. in 17. zakona o neposrednih
davkih.1
Ministrstvo za finance, davčni oddelek daje v spo
razumu z oddelkom za kataster in državna posestva
St. 38.017-V z dne 19. novembra 1932. o pobiranju takse
po zakonu o taksah glede na predpise člena 42. zakona o
zemljiškem katastru z dne 19. decembra 1928. (»Službe
ne novine« št. 14/VIII z dne 18. januarja 1929.)*.kakor
tudi glede na predpise členov 10., 11., 13., 14, in 17.
zakona o neposrednih davkih z dne 8. februarja 1928.
(>Službene novine< št. 29/VII z dne 8. februarja 1928.)3
Po poslednjem odstavku Člena 43. zakona o taksah na
stopno pojasnilo, in sicer:
1. V s e p r i j a v e o vseh izpremembah na zem
ljišču, navedenih v členu 41. zakona o zemljiškem ka
tastru, bodisi ustne ali pismene, kd jih podajo zemljiški
Posestniki katastrskim, odnosno davčnim oblastvom zbog
osebne ali stvarne izpremembe na zemljišču po členu 9.

zakona o .neposrednih davkih in po členu 42. zakona o
zemljiškem katastru, so oproščene plačila takse po za
konu o taksah skladno z odredbo člena 24., tretjega od-,
stavka pravilnika VII. del, II. oddelek, z dne 15. janu
arja .1930. (»Službene novine« štev. 212/LXXV z dne
17. septembra 1930.), odnosno skladno s prvim odstav
kom člena 9. »uredbe o odpisu davka ob elementarni
škodi (na podstavi členov 12. t n 159. zakona o neposred
nih davkih)« z dne 29. oktobra 1928. (»Službene novine«
4
št. 289/XCII z dne 12. decembra 1928.) in skladno z
odredbo člena 6., točke 1., zakona o taksah.
Glede pravnih poslov in imovinskih prenosov vobče,
ici so pravnomočno ugotovljeni ob priliki teh prijav, je
treba uporabljati obče predpise o taksah in pristojbinah
(glej n. pr. tar. post. 12., pripombo 5., in člen 51. zakona
o taksah).
2. č e se po podanih ustnih ali pismenih prijavah
izvrše osebne ali stvarne izpremembe v katastrskem
operatu in če se za izvršitev teh izprememb v kata
strskem operatu poberejo takse po tarifah k zakonu o
katastrskem zemljišču in po predpisih člena 51. zakona
o zemljiškem katastru in po predpisih pravilnika VII.
del, II. oddelek, odnosno VII. del, I. oddelek (»Službene
novine« št. 292/CXXII z dne 12. decembra 1929.), se
oprostitev od davka na dohodek od zemljišč po točkah
1., 2., 3., 6., 9., 10. in 11. člena 10. zakona.o neposrednih
davkih izvrši po uradni dolžnosti, in to brez nikakršne
prošnje in brez plačila takse po zakonu o taksah.
3. Oprostitve od davka na dohodek od zemljišč po
točkah 1., 2., 3., 6., 9., 10. in 11. člena 10. zakona o ne
posrednih davkih, ki se izvrše po uradni dolžnosti, se
priobčijo zemljiškim posestnikom po uradni dolžnosti
(člen 48. zakona o zemljiškem katastru).
Kolikor zemljiškoknjižni posestnik ne bi bil zado
voljen z rešitvijo ali kolikor mu po njegovem mnenju
pripada oprostitev po navedenih točkah omenjenega člena
zakona o neposrednih davkih, ga katastrsko, odnosno
davčno oblastvo na to zemljišče ni oprostilo davka po
uradni dolžnosti, ima pravico pritožbe po občem po
stopku na višje katastrsko oblastvo.
Takšna p r i t o ž b a je zavezana plačilu takse po
tar. št. 6. taksne tarife zakona o taksah.
4. Pravica do oprostitve, odnosno do olajšave davka
na dohodek od zemljišč po točkah 4 , 5., 7., in 8. člena
10., nadalje po točkah 1. do vštete 6. člena 11. in po
členih 13. in 17. zakona o neposrednih davkih se ostvarja
s posebno p r o š n j o , taksirano po tar. post. 1. zakona
o taksah, poleg tega pa opremljeno s kolkom po tar.
post. 5. tega zakona za p i s m e n o r e š i t e v , če pro
silec tako rešitev izrecno zahteva.
P r i t o ž b a zoper tako pismeno rešitev na višje
katastrsko oblastvo je zavezana plačilu takse, po tar.
post. 6. zakona o taksah.
Ta razpis morajo finančne direkcije priobčiti vsem
podrejenim davčnim in katastrskim upravam v znanje in
ravnanje:
V Beogradu, dne 7. decembra 1932.; III. št. 94.579.
Pomočnik
ministra za finance
. ing. St. J. Nedeljkovié s. r.

1

»Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
26. decembra 1932., št. 300/CXII/784.
3
»Uradni list« št. 76/20 iz 1. 1929.
• »Uradni list« š t 75/26 jas L 1928,

» »Uradni list« št, 394/118 iz 1. 1928,

9. коз.

100

Banove uredbe.
6i.
VI. No. 1977/1.

Razglas.
.';. Po sklepu ministrskega sveta z dne 16. novembra
1932., št. 49.963/1, so se znižale dnevnice in drugi pre
jemki po uredbi o povračilu potnih in selitvenih stroškov
državnih uslužbencev za 10% do 30%. Glede na to in
na podstavi § 1б. zakona o zdravstvenih občinah

II. No. 27.366/1.
O b č i n a J a r š e , v srezu Kamnik, bo pobirala od
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933. na
slednje občinske trošarine:
•* a) od 100 1 vina Din 75-—,
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 21. januarja 1933.

odre j am,
da se potne povprečnine banovinskih zdravnikov in
sester pomočnic v področju Dravske banovine, določene
v čl. 2. tukajšnje odredbe z dne 29. septembra 1931.,
VI. No. 23713/1, razglašene v »Službenem listu« z dne
17. oktobra 1931., št. 438/63, znižajo za 10%, tako da
znaša potna povprečnina:
v 1. skupini
za banovinske zdravnike
Din 3.780— letno
za sestre pomočnice
Din 2.700- letno
v 2. skupini
letno
za banovinske zdravnike
Din 4.860letno
za sestre pomočnice
Din 3.780v 3. skupini
za banovinske zdravnike
Din 5.940— letno
za sestre pomočnice
Din 4.860-— letno
v 4. skupini
za banovinske zdravnike
Din 7.020-— letno
za sestre pomočnice
Din 5.400-— letno
Te znižane potne povprečnine veljajo od 1. februar
ja 1933. dalje.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 18. januarja 1S33.
Ban :
dr. Marusič s. r.

63.

Razne objave
iz „Službenih novin".
Številka 283 z dne 5. decembra 1932.

Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne
14. novembra 1932., P. t. štev. 96726, so bili premeščeni:
v dravsko direkcijo pošte in telegrafa v Ljubljani za
p. t. uradnika VI. položajne skupine K a j o k i r A n t o n ,
p. t. uradnik iste položajne skupine pošte in telegrafa
Ljubljana 1, po potrebi službe; v pošto in telegraf Ljub
ljana l : ' z a p. t. uradnika VI. položajne skupine P u p is
V i l j e m , p. t. uradnik iste položajne skupine pošte in
telegrafa Ljubljana 2, po potrebi službe; za p. t. urad
nika VII. položajne skupine M a r u š i č G a b r i j e l , p. t.
uradnik iste položajne skupine pošte in telegrafa Škofja
Loka, na prošnjo; v pošto in telegraf Ljubljana 2: za
p. t. uradnika VI. položajne skupine N a d r a g F e r d o ,
p. t. uradnik iste položajne skupine pošte in telegrafa
Novo mesto, na prošnjo; za p. t. uradnika VII. položajne
skupine Š t a u t ' L j u d e v i t , p. t. uradnik iste položajne
skupine pošte in telegrafa Ljubljana 1, po potrebi službe;
v pošto in telegraf Maribor 1: za p. t. uradnika VII. po
62.
ložajne skupine K r i ž A n t o n , p. t. uradnik iste polo
žajne skupine pošte in telegrafa Jesenice, na prošnjo;
v pošto in telegraf. Murska Sobota za p. t. uradnika
VII. položajne skupine K o r č e A n t o n i j a , p. t. uradnik
iste položajne skupine pošte in telegrafa Maribor 1, po
potrebi službe; v pošto in telegraf Novo mesto: za p. t.
II. No. 2712/1..
uradnika VII. položajne skupine. M o n d a J o s i p , p. t.
uradnik iste položajne skupine pošte in telegrafa Mari
Razglas
o pobiranju občinske trošarine na ozemlju občin Ljub bor 2, po potrebi službe; v pošto in telegraf Celje: za
ljana, Maribor in Celje v času od 1. januarja 1933. pa p. t. uradnika VI. položajne skupine R e c h b e r g e r
F r a n c ' p. t. uradnik iste položajne skupine pošte in
do odobritve proračunov za leto 1933.
Ministrstvo za finance je odredilo na osnovi § 79. telegrafa Maribor 2, po potrebi službe; v pošto in tele
zakona o državni trošarini z razpisom VIL br. 139 z graf Škofja Loka za p. t. uradnika VII. položajne sku
pine C u n t a J e r n e j . , p. t. uradnik iste položajne sku
dne 10. januarja 1933., da smejo pobirati mestne občine
pine,
pošte in telegrafa v Mariboru 2, na prošnjo; v pošto
Ljubljana, Maribor in Celje v času od 1. januarja 1933.
in telegraf Šmartno ob Paki za p. t. uradnika VII. polo
•pa do odobritve proračuna za leto 1933. občinsko troša
žajne skupine V o v k A n a . p. t. uradnik iste položajne
rino na iste predmete in v isti višini, kakor so jo pobi
skupine pošte in telegrafa Celje, po.potrebi službe.
rale po odobrenem proračunu za leto 1932.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 25. januarja 1933.

Objave banske uprave
o pobiranju občinskih trošarin
v letu 1933.

Izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine: njen predstavnik in urednik: Pohar Robert v LJubljani.
Tiska in zalaga; Tiskarna »Мегкшч y. Ljubljani; njen predstavnik: Qtmar Michâlek v Ljubljani.

Sïpr. 9.

SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE
Priloga h kosu 9. IV. letnika z dne 1. februarja 1933.

Razglasi kraljevske
banske uprave
VI. No. 6675/47.

Srez

od 1. januarja do 7. januarja 1933
Po naredbi ministrstva za narodno zdravje
S. br. 4948 z dne 21. marca 1930.
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Srez
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Skupina tifuznih bolezni.
1 — ._
Brežice
14 1 1
Dolnja Lendava
— 1 —
Gornjiarad . . .
2 1 —
Kamnik . . . . •
1
2 —
Kranj . . . . . . .
4
7 —
Kočevje . . . .
1
2 —
Krško
2
2 —
Litija
2. 2 1
Ljubljana (srez) .. . .. ,» .
3
Ljubljana (mesto) . . »
2 —
1
Maribor levi breg . . .
4
Murska Sobota , . . .
olovenjcradec . . . . < .
2
1
Soiarje pri Jelšah«». . .
42 7 11
Vseea .

o —

s
C3

1
1

—
—
—
—
—
—

3

Griža. — Dysenteria.
1 —
1 —
Kočevje
.1
Murska Sobota
1
Vseea • . . 2 — 2 —
Skrlatinka. — Scarlatina.
Celje . . . . . .
^-elip fmesto) •
Dolnja Lendava
Kram
.....
Kočevje . . , .
Konjice
Laž^j
Litija

42

8

•

•

'

•

»

•

•

Norice. — Varicellac.
^tui
6
6
h,ц1 (mesto)
2 2 2
8 2 8
.Vsega . t *

13
3
1
3
1
3
3
4
2
1
35

—
—

41

9

Ošpice.:— Morbilli
1
1 _
£s»ie .(mesto)
4 30 — —
Qftnr „
ilšab . . . .
1 — — —
80 1 —
6
Vsesa . . ;
'

1

1
6
1
1
12
7
1
2
1

..,,.»
. . . . . .

Logatec . . . . . .
Ljublmna ferez) . .
Ljubljana (mesto) .
Jjfiribor levi bree •
Murska S o b o t a . . . .
D«l ••
....',.
°«>venjgradec . . . .
Vsesa

C*

a«
5»
O"

1

Z

S3

O

Pregled nalezljivih bolezni
v Dravski banovini

-a

1
ta

189'

i

I. No. 64/2.

a

_
34
1
36

73
•o
9

B

o>

Davica. — Diphtérie et "!гопр.
Brežice . . . . , ,
Celje
Celje (mesto) . •
Dolnja Lendava .
Gornjierad . . . «
Kamnik
Kranj . . . , , , .
Kočevje • • » . •
Konjice . » . . » .
Krško . . , » . »
Laško . . , . » . t
Litija
Loeatec . . . . . .
Ljubljana ferez)
Ljubljana (mesto)
Ljutomei
Maribor desni bree
Maribor levi bree
Maribor (mesto)
Metlika
1
Murska Sobota
1
Novo mesto . .
5
Prevalje . . . .
2
Ptui
1
Ptui (mesto) , »
2
Radovljica . . .
Slovenjeradec •
7 Šmarje ori Jelšah_
Vseea
, 2221 64 74 9
Sen. — Erysipelas.
1
Brežice
»
Črnomeli
k
Dolnja Lendava . •
Kamnik . . . . . .
Krani . t » , . . .
Konjice
•
Krško
Ljubljana (mesto)"
Ljutomer . . . . . .
Maribor levi bree
Maribor fmesto) .
Novo mesto .,..,•
Prevalie . , , . § •
Radovljica . . . 0 ,
Slovenjeradec . . •
1
Šmarje pri Jelšah .
. Vseea
19 7

-1 s

12
7
3
3
2
15
3
4
12
3
3
23
32
6
2
18
17
7
2
2
4
5
7
4
2
6
203

Na osnovi 8 31. zakona o banski
upravi 9e razpisuje v območju sreskega
cestnega odbora v Murski Soboti služ
beno mesto banovinskega cestarja, in
sicer: za progo od km 3-50 do km 9-00
na banovinski cesti I. reda Murska So
bota—Martjanci—Boreča—drž. meja.
Prosilci za to mesto morajo izpolnje
vati pogoje iz čl. 2. uredbe o službenih
razmerjih drž. cestarjev in njih prejem
kih in ne smejo biti mlajši od 23 in ne
starejši od 30 let.
Lastnoročno pisane in s kolkom za
Din 5 — kolkovane prošnje, opremlje
ne s pravilnimi in zadostno kolkovanimi prilogami (rojstni in krstni list, do
movinski list, zadnje šolsko izpričevalo,
dokazilo o odsluženju kadrovskega ro
ka, zdravniško izpričevalo, nravslvetio
izpričevalo, potrdilo pristojnega oblastva, da niso bili obsojeni zbog kazni
vih dejanj iz koristoljubja, event, do
kazila o strokovni usposobljenosti) je
vložiti najkesneje do 20. februarja 1933.
pri sreskem cestnem odboru v Murski
Soboti.
Kralj, banska uprava Dravske banovine
v Ljubljani,
dne 27. januarja 1,933.
•J;
I. No. 674/1.
293

Razpis.

Na Anovi ђ 31. zakona o banski
upravi se razpisuje na banovinski mle
karski šoli v Škof ji Loki pogodbeno
službeno mesto mlekarskega mojstra za
trdo sirarstvo, ki je obenem tudi prak
tični učitelj v tej stroki.
Upoštevali se bodo za to mesto v prvi
vrsti prosilci, ki so absolvirali najmanj
enoletno mlekarsko šolo tu ali v ino
zemstvu. Imeti morajo mojstrski izpit
iz trdega sirarstva ali pa morajo do
kazati, da so službovali 10 let na vodil
nem mestu v obratih, kjer se je izdelo
val ementalski sir priznano dobre
8 - 1 17 kakovosti. Razpolagati morajo tudi z
dovršenim izpitom za kurjača pri par
Otrpnjenje tilnika. — Polyomyelitis
nih "kotlih.
acuta.
Če bi. takih ne bilo, bi se oddalo
Celie . . . . . . e , . » ,
2 — 1 — 1 mesto mlekarskega pomočnika, za kar
Dolnja Lendava . . . . » 1 — — -^ 1 bi se upoštevali prosilci z absolvirano
Krško . „ ... ... . , ' , . , . ,2 —
2 mlekarsko šolo tu ali v inozemstvu, ki
Litija . . . » > * • , , ,
1 — — — l
so dovršili triletno neprekinjeno prakso
Logatec . . . . . . . . . .
1 — — — 1 v večjih mlekarskih obrtih ž mnogoMaribor levi bree . ; .
1 — — — 1 stranskim izkoriščanjem mleka.
Novo mesto
2 1 1 — 2
• Prošnje, kolkovane s kolkom za 5-—
Vseea
—
9 dinarjev, kL, jim je priložiti poleg obi
čajnih dokumentov ("rojstni list, domo
Otročniška vročica. — Sepsiš
vinski list,; šolska spričevala, zdravni
puerperalis.
ško izpričevalo, nravstveno, izpričevalo,
'—
1 -_ -_ . 1
Kočevje
dokazilo o ureditvi vojaške obveznosti)
r- 1
Litija
1 ' — 1. __
. . * t џ џ ш
tudi vsa dokazila o strokovni usppsob1 1 S —
Ljubljana (згег) . . . »
ljenosti. je vložiti pri kraljevski' banski
upravi Dravske banovine najkesneje do
2 2 3 -r
1
Vseea
28. februarja 1933.
Ljubljana, dne 10. januarja 1983.
Kralj, banska uprava Dravske banovine
Kraljevska banska uprava Dravske
v Ljubljani.
banovine r Ljubljani,
dne'28. januarja 1933.'
-T
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Razpis.

Stran 46.

Štev. 9.

Vili. No. 6871/2.

235—2—2

267

Oklic.

Razglas.
Tovarna kemičnih izdelkov v Hrastni
ku d. d. namerava podaljšati elektrovod
visoke napetosti do hiše g. Šoperja v
Hrastniku. Podrobnosti projekta so raz
vidne iz predloženih načrtov.
O tem projektu se na podstavi §§ 110.
tn 122. ob. z., §§ 84., odst. 2., 89., odst.
3., gradb. z., zadevnih cestnih predpi
sov in § 73. i. si. z. u. post. razpisuje
komisijski' ogled na kraju samem in
obravnava
v torek, dne 7. februarja. 1933.
s sestankom komisije ob 15-30 pri Ke
mični tovarni.
Interesenti se obveščajo, da so načrti
nameravane naprave razgrnjeni do dne
va komisijske obravnave pri podpisa
nem uradu na vpogled. Morebitne ugo
vore zoper nameravano napravo je do
dneva obravnave vložiti pri kraljevski
banski upravi, na dan obravnave pa v
roke vodji komisije. Poznejši ugovori
se ne bodo upoštevali, temveč se bo o
projektu odločilo brez ozira nanje, ko
likor ne bo javnih zadržkov.
Kraljevska banska uprava Dravske ba
novine v Ljubljani,
dne 21. januarja 1933.
Po pooblastilu bana
načelnik
oddelka za trgovino, obrt in industrijo:
dr. Mam s. r.
•j.
VI. No. 1818/1.
292

Izprememba v imeniku
zdravniške zbornice za
Dravsko banovino.
Dr. Štiri Kari, zasebni zdravnik v
Fari pri Kočevju, je bil vpisan v' ime
nik zdravniške zbornice za Dravsko
banovino.
Kralj, banska uprava Dravske banovine
v Ljubljani,
dne 24. januarja 1933.

Razglasi sodišč
m sodnih oblastev
279

C 38/33-^1.

C 43/33—1.

Oklic
Cigan Marija, roj. Magdič, posestnica
v Srednji Bistrici š t 37, zastopana po
dr. Pikušu Janku, odv.,v Dolnji Len
davi, je vložila proti Ciganu Martinu,
pos. v Srednji Bistrici,. tožbo radi
Din 6.250—-s.prip.
Ustna sporna razprava se določa na
dan 25. februarja 1933. pri iem.sodišču
v sobi š t 21.
Ker je bivališče tožene stranke ne
znano, se ji postavlja Kreslin Ivan, žu
pan y Sred. Bistrici, za skrbnika, k i jo
bo zastopal ha njeno nevarnost in stro
ške, dokler ne nastopi sama, ali ne
imenuje pooblaščenca.
. Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi,
o d i П.,
dne 19. januarja Ш З , /

Ferencëk Ludvik, poljedelec v Kobi
lju št. 110, zastopan po dr. Pikušu Jan
ku, odv. v Dolnji Lendavi, je vložil
proti- Ferencku Štefanu, posestniku v
Kobilju,, tožbo radi 140 Din s prip.
Ustna sporna razprava se določa na
25. februarja 1933. pri tem sodišču, v
sobi št. 21.
Ker je bivališče tožene stranke ne
znano, se ji postavlja.Ferencek Magda,
roj. Gjörkös, pos. v Kobilju, za skrbni
ka, ki jo bo zastopala na njeno nevar
nost in stroške,, dokler ne nastopi sama
ali ne imenuje pooblaščenca.
Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi,
odd. IL,
dne 21. januarja 1933.

*
C 37/33—1.

Oklic.

276

Horvat Aleksander, trgovec, Dubrov
nik, zastopan po dr. Janku Pikušu, odv.
v Dolnji Lendavi, je vložil proti Horvat
Mariji, vdovi Schlichthuber, roj. Režonja, posestnici v Dobrovniku, tožbo radi
Din 1.650"— s prip.
Ustna sporna razprava se določa na
dan 25. februarja 1933. pri tem sodišču
v sobi š t 21.
Toženi stranki se postavlja v smislu
§ 276.. o. d. z. Schlichthuber Ignac, po
sestnik v Dobrovniku, za skrbnika, ki
jo bo zastopal na njeno nevarnost in
stroške, dokler ne nastopi samä, aH ne
imenuje pooblaščenca.
Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi.
odd. IL,
dne 19. januarja 1933.

*
273

Cw a 22/33—2.

Oklic.
Kunstlju Francu, mizarskemu mojstru
v Žireh, sedaj neznanega bivališča, je
vročiti menično tožbo z dne 12. januar
ja 1933., opr. št. Cw a 22/33—1, radi
Din 18.351-70 s pripadki.
Ker je bivališče Kunstlja Franca ne
znano, se mu postavlja za skrbnika v
obrambo njegovih pravic g. dr. Modic
Ivan,« odvetnik v Ljubljani.
Ta skrbnik. bo .zastopal im^ovanega
v oznamenjeni pravni stvari na njegovo
nevarnost in stroške, dokler se ali ne
zglasi pri sodniji sam ali ne imenuje
pooblaščenca.
Deželno kot trgovinsko sodišče
v Ljubljani, odd. II. a,
dne 26. januarja 1933.

*
C 6/33r-7.

Oklic.
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Tožeča stranka: Kuzma^ Anton, mli
nar in posestnik, Pobrežje, je vložila
proti toženi stranki: VranešiČ Jože, po
sestnik, Pribinci št-15, sedaj neznano
kje v Argentiniji, radi Din 1.686-62 s
prip. k' opr; š t G 6/33—1 tožbo. '
Narok za ustno razpravo se je določil
na 28. marca 1933 ob pol devetih,dop.
pred tem sodiščem s јјф.Ј jSi, 7» i&aprjivngđsoranflk,
'
r

Ker je bivališče tožene stranke ne
znano, se postavlja g. Furlan Niko, v.
pis. oficijal v Črnomlju, za skrbnika, ki
jo bo zastopal na njeno nevarnost in
stroške,, dokler, ne nastopi sama ali ne
imenuje pooblaščenca.
Okrajno sodišče v Črnomlju, odd. IL,
dne 13. januarja 1933.
*
A V 571/32—23.
289,

Oklic, s katerim se sklicu
jejo zapuščinski upniki.
Tvsso Josipina, zasebnica v Mariboru,
Gregorčičeva ul. št. 16, je umrla dne
5. oktobra 1932.
Vsi, ki imajo kako terjatev do zapu-,
ščine, se pozivljejo, da napovedo in do
kažejo svoje terjatve pri tem sodišču
d n e 25. f e b r u a r j a 1933. d o p o l 
d n e ob pol d e s e t i h
v sobi št. 6 ustno, ali pa do tega dne
pismeno, sicer ne bi imeli upniki, ki
niso zavarovani z zastavno pravico,.ni
kakršne nadaljnje pravice do te zapu
ščine, ako bi zaradi plačila napoveda
nih terjatev pošla.
Okrajno sodišče v Mariboru, odd. V.,
dne 26. januarja 1933.

*
23У—3—2

A 71/32-T-20.

Poklic dediča neznanega
bivališča.
Pavs Marija iz Gor. Brezovice 21 je
dne 4. maja 1932 umrla^Poslednja volja
se ni našla.
Gazvoda Janez, zapustnice brat, či
gar bivališče ni znano, se pozivlje, da
se tekom e n e g a l e t a od danes na
prej zglasi pri tem sodišču. Po preteku
tega roka se bo obravnavala zapuščina
z ostalimi dediči in z gospodom Likar
jem Josipom iz Kostanjevice, ki je bil
odsotnemu postavljen za skrbnika.
Okrajno sodišče Kostanjevica,
dne 31. decembra 1932.
T 4/33-4.

*
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Amortizacija.
Na prošnjo Korena Martina, posest
nika v Oglenšaku, p. Zgor. Polskava, se
uvaja postopanje т;а amortizacijo na
slednjih vrednostnih papirjev, ki jih je
prosilec baje izgubil, ter se njih imet
nik pozivlje, da uveljavi tekom šestih
mesecev od dneva razglasitve v s l u ž 
benem listu« svoje pravice, sicer bi se
po poteku tega roka proglasilo, da so
vrednostni papirji brez moči. .
Oznamenilo vrednostnih papirjev : hra
nilna knjižica »Posojilnice registróvane
zadruge z omejeno zavezo v Mariboru<
štev. 18588, glaseča se na ime Martin.
Korèn s saldom dne 31. decembra. 1932.
Din 30.914-11.
'..."•".!.
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. IV.«
ч
- cine 20.. jànuarj» 1§33.
' ' " \

štev. 9.

Stran 47.
256

Proglasitev za mrtve.
Okrožno sodišče v Novem mestu je uvedlo postopanje, d a se proglase spodaj navedeni pogrešanci za mrtve, k e r s e
more o njih po § 1. cesarske n a r e d b e z dne 31. marca 1918., drž. zak. št. 128, o pogrešancu, označenem z * pa po § 24. št. 1
obč. drž. zak. domnevati, da so umrli. Vsakdo, k i b i kaj v e d e l o k a t e r e m k o l i t e h pogrešancev, naj t o sporoči sodišču, ali
pa skrbniku. Pogrešance same p a pozivlje sodišče, naj se. zglase p r i njem, a k o . š e žive, ali naj m u d a d o to k a k o drugače
na znanje.
Ime in rojstni dan,
stan in zadnje bivališče pogrešancev

Bistvene okolnosti, na katere se opira predlog

Proglasitev za
mrtvega predlaga

Dan
in opr. št.

Oklicni rok
poteče

Kavšek Alojzij st., rojen 11. februar
ja 1881. v Velikem Črnelem, pri
stojen v Gorenjo vas, srez Litija,
posestnik v Malem Črnelem št. 1

se je kot vojak bivšega 17. pešpolka v vojni v Kavšek Alojzij ml.,
, POS. Sin
Karpatih začetkom novembra 1914. udeležil bitke
in ofenzive proti Rusom ter je od t a k r a t neizvesten iz Mal. č r n e l e g a 1

26./10.1932.
T 20/32—4

1./8.1933.

Cestnik France, roj. 5. avgusta 1877.,
oženjen, posest, in čevljar v Vini
ci, pristojen istotja, srez Črnomelj

je bil kot vojak bivšega 27. domobr. pešpolka v
vojni n a gališki fronti; od meseca s e p t e m b r a
1914. leta pogrešan

4./Ц. 1932.
T 21/32-4

1./8.1933.

24./11.1932.
T 22/32—4

1./9.1933.

7./12.1932.
T 23/32

1./9.1933.

24./11.1932.
T 24/32—3

i.19.1933.

6./12.1932.
T 25/32-3

1./9.1933.

Prosen Jožef, rojen 20. marca 1877.,
oženjen, posestnik v Gmajni št. 7,
pristojen v obč. Krka, srez Litija
Cerovšek Mihael, rojen 29. januar
ja. 1880. v Apneniku št. 2. oženjen,
:. posest. : v .češnjicah, pristojen v
občino in srez Krško
Corel. Andrej,, roj. 15. novembra 1880.
v Ajblju št. 3, oženjen, posestnik
istotam, pristojen v Banjaloko,
. s r e z Kočevje.
•
Janko Mihael, rojen 24. septembra
1890., zasebnik v Artu št. 11. p r i : stojen V' občino Studenec, srez
__lKrško
* Krevs Janez, roj. 17. decembra 1880.'
v Mirni peči,4 nazadnje posestnik v
Višnji gori, pristojen v občino
Mirno peč, srez Novo mesto

žena
Cestnik Katarina
roj. Špelič iz Vinice
pri Črnomlju
se je udelžil kot vojak bivšega 17. pešpolka bojev žena Prosen Franja
pri Grodeku in je od 8. sept. 1914. neizvesten
roj. Krizman na Gmajni
se je kot vojak bivšega 27. domobr. pešpolka
žena
udeležil bojev proti Rusom in prišel v rusko Cerovšek Alojzija
ujetništvo, odkoder se je zadnjič zglasil 12..mar roj. Stare, hišnica
v Češnjicah 10
ca 1915. leta
se'je kot rezervist bivšega 17. pešpolka udeležil
sin
pri Lvovu dne 30.. avgusta 1914. ofenzive proti
Corel Matija
Rusom in je od takrat neizvesten
v Ajblju št. 3

je odšel kot vojak bivšega 17. pešpolka na rusko
fronto in je od 24. septembra 1914. neizvesten

brat Janko Nikolaj,
pos. v Artu št. 11
sedaj 1

7./12.1932: 30./1..1934.
žena.
T 26/32—5,
Krevs Marija
M
roi..Slapničar
v Višnji gori fit. 3
24./11.1932. 1./9.1933.
žena
je odšel kot vojak bivšega 17. pešpolka v vojno,;
T 27/32—3
Košmerl Marija
bil кезпеје transferiran k trenskemu oddelku in
je pisal nazadnje iz Madžarskega, malo pred kon> v Travniku 108 pri
Loškem potoku
cem vojne leta 1918.
• » '24/11.1932. 1./9.1933.
žena •
se je udeležil.bojev kot vojak bivfiega 17: peš
T.29/32—3
polka v Galiciji ip je'od meseca avgusta 1914. Tisu Ivana roj. Rus
iz Podtabora št. 1
neizvesten.
je odšel 28. marca 1914. v Ameriko, in je zadnjič
pisal domov 30. novembra. 1920;. potem pa ni
čuti več o njem

Košmerl J a k o b . roj. 25. julija 1874.,
oženjen, delavec v Travniku 108,
pristojen v Loški potok, srez-,Ko.l^čevje
- •
Tisu Jožef, rojen 4. marca 1876., ože
njen, posestnik v Podtaboru št. 1.
pristojen ' v občino Struge, srez
__Kočevje
• • '•
Arh Franc, rojen 4. decembra 1893., je odrinil kot vojak bivšega 17. pešpolka 1. 1914. sestra Arh Karolina
Posestnikov sin iz Boršta št. 3, najprej na rusko fronto, odtam pa je bil poslan pos. hči v Borštu 3
pri Cerklja* '
na laško fronto, kjer je bil od Italijanov ujet in
pristojen v Cerklje, srez Krško
; je leta, 1920. v ujetništvu umrl
žena
Petek Alojzij, rojen 25. maja 1879., se je kot črnovojnik 28. bataljona udeležil 6. de
oženjen, posestnik v Dolenjih La cembra .1914.. bojev proti Srbom in bil takrat
Petek Ivana
zih št. 23, pristojen v Ribnico, srez
';
smrtnozadet v trebuh
roj. Prelesnik
__Kočevje •
iz Dol. Lazov 23
žena
' n i d a r š i č Janez, roj. 26. junija 1871. je, kot'vojak bivšega 17. pešpolka odrinil v vojno;
Žnidaršič Marija
:v Neredih, župnije Rob, oženjen. se udeležil bojev na italijanski fronti in je od
roj. Prijatelj
leta 1918. pogrešan ...
Posestnik v Kompoljah štev. 108,
v Kompoljah 108
•~-jjrištojen istotja, srez Kočevje
žena
Arko, Jožef, rojen ,5...marca 1892. v je bil kot vojak 27. domobr. pešpolka 8. stotnije,
Arko Terezija
, , oženjen, posestnik v Podklancu 15, 3. voda. na italijanski fronti meseca novembra
i
1916. leta od sovražnika ubit
iz Podklanca št. 15
.-. Pristojen v Sodražičo. srez Kočevje
pri Sodražici
žepa
Košir Ivana
;?oŠi r Franc. roj. 15.septembra.1882. je bil >kot vojak 7. lovskega bataljona v Galiciji
:
kočarica
P. .;• v Jelovću, oženjen, posestnik v So- od Rusov ujet, odveden v Taškent, od tu pa v
j, grazici, pristojen istotja. srez Ko- Čiukent v Srednjo Azijo, .tam, zbolel .in baje umrl v Sodražici št. 131
iLÌevj'e '••'
ter je od 3. februarja. 1918. neizvestep
i ' oče •
$4tt.er Ivan, rojen 11. marca 1895., se je kot vojak bivšega 17. pešpolka 2. bataljona
Hutter Janez,
V: «umski; posest, sinvželjnah št.37, 6 čete v Galiciji udeležil bojev in je zadnjič,
posestnik
;. Pristojen v občino Željne, srez pisal iz kraja Savorhi v Galiciji dne 6. jun. 1915..
vjZeljnah št. 37
i^Kočevjej
•' " '
Ì
potem pa,pe v e č "
•^ošir Ivan, rojen 6. februarja 1884
cenjen, posestnik v Kržeti št. 37,
Wstojen v občino. Gora pri So•draž:ici, srez Kočevje
''шО.

t

ш-

je odšel,s..17. pešpolkom 43>četo začetkom sve
tovne vojne y Galicijo,in, še r udele|il,bitke pri
Grodeku dtiè'8.'septembra
I9l4."terle .od. takrat
. : : aeiivestea
...-..,.,<.-

žena
•iKoŠir Marija
ф Kržeti št. 37 .
Gora ' *

6./12.1932.
T 30/32—3

1./9.1933.

6./12.1932.
T 33/32-4

1./9. Д933.

9./12.1932.
T 31/32-3

1./9.1933.

24./12.1932.
-T 28/32-4

L/9.1933.

27./12.1932.
T 34/32-4

1./9.1933.

15./12. 1932.
T 35/32—4

1./9.1933.

5i/1.1933..
T 39/32—4

l.lff.1933.

štev. 9.

Stran 48.
Ime in rojstni dan,
stan. in zadnje bivališče pogrešancev

Proglasitev za
mrtvega predlaga

Dan
in opr. št.

Oklicni rok
poteče

žena
Sunta Apolonija
v Svibnem št. 12

13./1.1933.
T 36/32-3

1./9.1933.

25./1.1933.
T 32/32-4

1./9.1933.

žena
Ulčar Marija
roj. Pugelj
iz Podtabora št. 29

25./1.1933.
T 37/32—3

1./9.1933.

žena
se je kot vojak bivšega 17. pešpolka 8. stotnije
udeležil bojev na gališki fronti takoj od začetka Cvelbar Marija roj.
vojne pa do konca meseca septembra 1914., od Janežič, kočarica v
Beržanih št. 23
koder je zadnjič pisal domov 30. septembra 1914.,
potem pa ni bilo več glasu o njem

25./1.1933.
T 41/32-3

1./9.1933.

Bistvene okolnosti, na katere se opira predlog

Šunta France, roj. 15. februarja 1877., je odšel s 27. domobr. pešpolkom, 13. četo v
oženjen, posestnik v Počakovem Galicijo in se udeležil hudih bojev pri Novem
pri Svibnem št. 12. pristojen v mjastu (v Galiciji) meseca oktobra 1914, od tedaj
je. neizvesten
občino Radeče, srez Krško
Sonc Jernej, rojen v Moravčah, žup
nija Št. Janž, pristojen v občino
Velika vas. srez Litija, oženjen,
bivši rudar v Essenu, je odšel
iz Jelovega pri Radečah
.

žena
k o t v o j a k bivšega 27. domobranskega pešpolka
Sonc Frančiška
na srbsko bojišče, kjer je bil ujet in odveden v
roj. Razpet
Skoplje, odkoder je pisal domov zadnjič v de
vGajupriSt.Janžu
cembru 1914., potem je neizvesten

Ulčar Leopold, rojen v Rudniku dne se Je kot vojak bivšega 17. pešpolka udeležil
30. aprila 1884.. pristojen v obči- bojev na gališki fronti in |e zadnjič pisal domov
7. decembra 1914., potem Je pa neizvesten
np Volčji potok, srez Kamnik, ože
njen, vrtnar v Loki pri Zidanem
mostu
Cvelbar Alojzij, rojen 27. maja 1886.
v Kamniškem št. 7 pri Št. .Tanžu,
pristojen tja. srez Krško, oženjen,
bivši rudar v Krmelju

Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. V.,
dne 26. januarja 1933.
E IX 4210/29-119.

,
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E 1176/32—8.
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Dražbeni oklic.

Dražbeni oklic.

D n e 27. r e b r u a r j a 1933. d o p o l 
d n e ob d e s e t i h bo pri podpisanem
sodišču v sobi št. 11 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga k. o. Račje, vi.
štev. 344.
Cenilna vrednost: Din 186.000— in
Din 49.159-20.
Vrednost pritikline: Bin 585-—.
Najmanjši ponudek: Din 117.872-10.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
ie priglasiti sodišču najpozneje Dri dražbenem naroku Dred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
slede nepremičnine v škodo zdražitelja.
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki ie nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče v Mariboru, odd. IX.,
dne 9. januarja 1933.

D n e : 8 . m a r c a 1938. d o p o l d n e ob
d e v e t i h bo pri podpisanem sodišču v
sobi št. 4 dražba nepremičnin: zemlji
ška knjiga k. o. Konjice, vi. št. 386.
Cenilna vrednost: Din 35.000—.
Najmanjši ponudek: Din 23.333-32.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe.
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
k-!, je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče v Konjicah, odd. IL,
dne 23. januarja 1933.

&
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E 1008/32—13.

Dražbeni oklic.
D n e 6. m a r c a 1933. d o p o l d n e ob
p o l d e v e t i h bo pri podpisanem sodi
šču v sobi št. 6 dražba nepremičnin:
zemljiška knjiga Remšnik. vi. št. 13, 44.
Cenilna vrednost: Din 61.286-50.
Vrednost pritikline: Din 1310—.
Najmanjši ponudek: Din 40.857-66.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-,
benem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja.
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki ie nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče Marenberg,
dne 5. januaria 1933.

*

nin: zemljiška knjiga Trbovlje, vložna
štev. 103.
Cenilna vrednost: Din 91.837-50.
Vrednost pritikline: Din 160—.
Najmanjši ponudek: Dih 61.225"—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki ie nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče v Laškem, odd. IV.,
dne 25. januarja 1933.
E 1286/32—10.
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Dražbeni oklic.

D n e 30. m a r c a 1933.. d o p o l d n e
*
ob p o l d e v e t i h bo pri podpisanem
E 852/32.
266 sodišču v sobi št. 6 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Janževski vrh,
Dražbeni oklic.
vi. št. 52.
D n e 17. m a r c a 1933. d o p o l d n e
Cenilna vrednost: Din 19.372-—.
ob d e v e t i h bo pri podpisanem sodi
Vrednost pritikline: Din 1372-—.
šču v sobi št. 5 dražba nepremičnin:
Najmanjši ponudek: Din 40.000-—.
zemljiška knjiga k. o. Ojstrškavas, vi.
Varščina znaša Din 1937-25 in jo je
št. 126. k. o. Prekopa, vi. št. 17.
položiti v gotovini — v tuz. državnih,
Cenilna vrednost: Din 43.840-—.
papirjih — v drugih tuz. na borzi za
Najmanjši ponudek: Din 29.230—.
znamovanih vrednostnih papirjih, v ka
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, terih se smejo po predpisih, veljajočih
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž- o tem, nalagati novci varovancev, v
benem naroku .pred začetkom dražbe, si drugih tuz. na borzi zaznamovanih vred
cer bi se ne mogle več uveljavljati glede nostnih papirjih, ki nudijo po sodniko
nepremičnine v škodo zdražitelja. ki ie
vem prevdarku zadostno varnost, po
ravnal v dobri veri.
prevdarku sodšča zlasti tudi v vložnih
V ostalem se opozarja na dražbeni
kniižicah kake tuzemske posojilnice.
oklic, ki je nabit na uradni.deski tega
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
sodišča.
je priglasiti sodišču najpoznejepridraž-'
Okrajno sodišče Vransko,
benem naroku pred začetkom dražbe,
dne 26. januarja 1933.
s i c e r . b i . s e ne mogle več uveljavljati
*
glede nepremičnine, v škodo zdražitelja,
290
ki je ravnal v dobri veri.
E 1713/32-6.
V ostalem se opozarja na dražbeni
Dražbeni oklic.
oklic, ki je nabit na uradni deski" tega
-Dne 18. m a r c a 1933. d o p o l d n e sodišča.
ob pol d e s e t i h bo pri podpisanem
Okrajno sodišče Marenberg,
sodišču v sobi št. 9 dražba nepremičdne 20. januarja 1933.

5$!*чИ9,

Štev. 9.
E 284/31-35
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Dražbeni oklic.

Zahtevajoča stranka:
1. Ljubljanska kreditna banka,
2. dr. Josip Tomšič.
Zavezana stranka:
•
Zapuščina.po Starcu Jakobu.
Dražba se bo vršila na mestu samem na podstavi s tem odobrenih dražbenih pogojev, najprej posamezno po parcelah, nato po spodaj razvidnih sku
pinah, potem po vložkih in končno vse posestvo kot enota, ter bo obveljal oni
način prodaje, ki bo vrgel največji izkupiček.
Začetek in kraj ^dražbe:
dne 9. marca 1983. ob 9. uri na Hotemežu sledeče posamezne parcele:
Od vi. štev. 385 kranjske dež. deske: 299/1 graščina z gospodarskim poslop
jem in dvoriščem, 292 zelenjadni vrt, 282 in 283/1 sadni vrt, 283/2 kozolec, 293
travnik, 299/2 park, r 291.travnik (njiva), 300 travnik — s pritiklinami.
Vložek 385 kranjske dež. deske:
i;
Glej zgoraj
Štev.parcele 284/2 njiva . . . : . ,
285/1
286
s kozolcem
334/2
275
276
Vložek 32 k. o. Hot.emež:
Štev. parcele 315 travnik
. . . . . . . .
816 njiva •. . . . ., .
319 travnik . . ••'." . . . .
318 travnik .
320 hiša št. 24 in
«
321 vrt, hiša in gosp. poslopje
322 njiva
,: .
. . . . .
323/1 njiva
323/2 hiša št. 6 in
323/3 njiva

Centina vrednost
Din

Najmanjši ponudek
Din

8.883—
7.345—
41.022—
302.392—
6.630—
7.434—

247.084-67
5.922—
4.896-67
27.348—
201.954-67
4.420—
4.956—

16.674—
49.194-25
2.562—
12.818-75

11.116—
32.796-18
1.708—
8.545-84

7.182—
2.775— '
29.900—

4.788—
, 1.850—
19.933-34

4.177-75

2.785-19

2.366- .
7.987—
19.034—
3.633-50
3.044-50
10.376-25
9.360—
19.026-25
7.408-75
3.184—
657—
10.850—
804—
8.852-50
2.399—
622—
2.366—

1.577-34
5.324-67
12.690—
2.422-34
2.029-68
:
6.617 50
6.420—
12.684-17
4919-17
2.122-67
4387.233-34
536—
5.901-68
1.599-34
414-67
1.577-34

613—
5.351—
16.395—

408-67
3.567-34
10.930—

60.799-40
3.250—
126-80
89—
1.162-50
33-75
43-25
1.207-50
4.275'11.740—

40.532-94
2.166-67
84-54
59-34
77522-50
28-84
80S—
2.850—
.7.826-67

2. Dne 10. marca ob 9. uri na Hotemežu:
Vložek 32 k. o. Hotemež:
Štev. parcele 317 njiva
289
s kozolcem
287
277
„
. . . . . .
360 gozd . . .
. . .
358 „ . . . .
. .
361 „
. . . . . . .
357 „
. . . . . .
347 „
. . . . . .
346 „
. . . . . .
' 350 „
. . . . . .
348 „
. . . . . .
356 „
. . . . . . .
352 „
. . . ' . . .
351 „
Vložek 385 kranjske
Ste v. parcele 343 gozd .
344 „
.
345 travnik

dež. deske:
. . . . ,,
. .
. . .
. . . . .

3. Dne 11. marca 1933 ob pol 10. uri
na VitoTcu;
,
, Vložek 258 k. o. Kumpolje:..."'".,..'
8t
ev. parcele 1018/2 gozd .' v ' . / • •
1018/5 .
i»
1018/9
699/1
727/22
727/52
727/53
727/54
727/18
76Q/13

Konkurzni razglasi v
S 3/33- -2.'
127.

>*274

Konkurzni oklic.

.,

Razglasitev konkurza o imovini GCH
Ijarja Franca, posestnika in mizarskega]
mojstra v Mlinem pri Bledu.
•
Konkurzni sodnik: dr. Štular Jogi p,
starešina okrajnega sodišča v- Raâbv-2
ljici.
••.,.
;
-:
Upravnik mase: Krištof Vladimir^od.J
vetnik v Radovljici.
i
Prvi zbor upnikov pri okrajnem SOH
'dišču v Radovljici dne 4. februarja 1963.'.
ob devetih.
jj
Oglasitveni rok do 25. februarja 1933^
na okrajnem sodišču v Radovljici.
i'
Ugotovitveni narok pri okrajnem .BO-,
dišču v Radovljici dne 3. marca 1933J
ob devetih'.
!.
Deželno sodisîe / Ljubljani, odd. Ш , ;
dne 25. januarja 1933.
.

,

•

'

*

'

•

'

.

-

.

S 1/33—1.
128.

•

285

Konkurzni oklic.
Razglasitev konkurza o imovini, Hoče
varja Jerneja, trgovca, in posestnika y
Podlogu pri Vel. Laščah.
Konkurzni sodnik: Groznik Ivan, sta
rešina okrajnega sodišča v Vel. Laščah.;
Upravnik mase: HanžiČ Ivan, javni!
notar v Vel. Laščah.
Prvi zbor upnikov pri okrajnem so-:
dišču v Vel. Laščah dne 9. februar*
ja 1983. ob desetih;
Oglasitveni rok pri okrajnem sodišču»
v Vel. Laščah do 9. marca 1933.
•!
Ugotovitveni narok pri okrajnem so^:
dišču v Vel. Laščah dne 23. marca 1933.
ob desetih.
/ ,
Okrožno sodišče v Novem mesta,
odd. IL,
dne 28. januarja 1933.
*
S 4/33-2.
275.
129.

Konkurzni oklic.

Razglasitev konkurza ò imovini Ivan-1
ke Kresal, roj. Beseničar, trgovke z me.šanim blagom v Ljubljani, Rožna dolina
cesta IV/4: •
Konkurzni sodnik: Avsec Anton, sod
nik okrožnega sodišča v Ljubljani.
Upravnik mase: dr. Turna Henrik*
odvetnik v Ljubljani. .
Prvi zbor upnikov pri deželnem sodi
šču, soba št. 140, dne 4. februarja 19334
ob devetih.
Oglasitveni rok do, 28. februarja 1933*
Ugotovitveni narok pri deželnem so
dišču dne 11. marca }933,, ob. devetih.
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III.,
dne 25. januarja 1933.
*
Sa 4/32- -3.
298
130.

Poravnalni oklic.
Uvedba poravnalnega postopanja o
imovini Pirnat Makse, trgovke v Ljubf
ljani, Sv. Petra c. 22. ,. • ,
'•

. „Štev.-9.

Strati °5в.
Najmanjih ponadek
Cenllne vrednost
Din
Din
2.812-27
4.218—
782-94
1.174-40
2.922-60
1.948-40
9.806-60
6.537-74
86.128-75
57.419-47
2.330-25
1.486-84
228-80
152:54

760/3 „
760/17 „
760/7 „
760/Ì5 „
761/27 „
; .„.
;770
1017 travnik
4. D n e 13. m a r c a 1933. ob 9. u r i na V r h o v e m
Vložek k. o. K u m p o l j e :
Stew parcele 483/6 gozd in 626/2 vrt .
1 gozd . . .
. . .
*'.•_•/,* *.-. •
7ol/o " ) ) ' ' ' • • • • • •
ч ' '* ' • ' -'•'•'' 761/4 19
• • • • * •
~
'
'
761/2
„
• > •" ••
u :
'
• 761/31 ,v
. * . . . .
- -"••/ i 761730 „ '
. . . . • " . .
i OU

ђђ

# • • • • •

728/1
%
. . . . . . .
727/48
. . . . . . .
• -727/4 „
Vložek'385 kranjske dež. d e s k e :
Štev. parcele 301/2 travnik
. . . . .

22.949590-40
609-60
2.477-30
3.531-25
72.550-30
2.239-40
2.913-60
3.343—
1.634—
1,582—
1.929—

15.299-34
393-60
406-40
1.651-54
2.354-17
48.366-87
1.492-94
1.942-80
2.218-67
1.089-34
1.054-67
1.286—

4.820—

3.213:34

15.058—
12.13713.197—
3.443633• 402—

11.038-67
8.091-34
8.798
2.295-34:
422—
268—

277.140—
863—
3.560—
148.355-90
76 826-40
33.894—
40.018—
1.345—
248'
33

184.760—
289-33
2.375-34
98.903-98
51 217-60
22.596-—
26 678-67
896-67
lß5>34
22—j

5; D n e 14. m a r c a 1933Ì ob 9. u r i v Budni r a s i
Vložek 3 2 ' k . o. Hotemež:
Š t e v . p a r c e l e 129 gozd . . • ' • ' • . • •
;;• . ;
130 „
...-,,. . ..' . .
133 n
• . • • • •
lOoo • 95
. . • • • •
1
• : , 106Ö „
. . . . . . .
•'•;•; '
,^1062 „ •• - . •... . •'.,.... .
. Snbžek 385 k r a n j s k e dež.
'.deske:
Štev.'parcele 1065 gozd
. . . . . . .
. . . 1064 . „ . . .. . . . . • •
,
.lUbu w
• • « *• • •
1021 •"„ " . :. . . . .
. 1020/3 „
. . .... . .
' 1020/1 „
. . . . . . .
'•
. V ..957/1 ',-,'
• • -,.•'••'•
Ö D I / Ä

^

• # *

•

•-

•

•

•

'" . . .

.1020/5.,,
. '
1067 izvozna pot . . .
.
Vložek 3 2 k. o. Hotemež:
Štev. parcele 623 gozd .. . . . . .
, ..
624 „
. . . . . ; .
617/1 „ . . . .
.. -y •
• 6J.6 .;„ . •} .. - .,•
. 615 „ : V.
.;,;' .'
564/5 „;
. . . . ....
..'. 561/2 .„.
..'. ... .
...„•j, - '.. .200/2 „ . . . . . ... .
556 travnik
• 557 ..,.• . , .. . . . . .. .
- . . s1. '
558. „
•
,-.'..
559/1.vinograd . . . .
562/1 gozd . . • . . .
•562/6 • „
. . . .
:. 5,41/2 travnik... . . ...
6 Brie/1*. majica 1933 ob 9, uri пд Hotemežu:
.Vložek.385 kranjske d«ž. deske:
ŠtevL parcele 300/1'mlin . " . . . .
202 gozd . . . .
.
•.r;i..i!î .-.il*..v-203 1'",, • . " . •'"•.'•.:•:
' iiib i>~'i »r -526 Г »,.
• • "» • •
»l'aulir'* *",'*5B5.*--V
v •-;' . v .
:
.;. Љо.н-,%2Т ' ,,- • .' . •'. . .
/
..-..i,: ;jv^.--424 l.••' » . . . : ' : . . . » <•. :
> v 4 8 2 / t . .»,; . . > . . . V i;

68-10
1.005-60
483-30
391-80
265-50
823-30
916-20
177—
80—
618-30
372-30
902-70
802-80
' 345-30
1.771-80
199—

3.000-—
59 4 5 2 —
. 5.431—
798-50
6.016—
483-50
123.558—
42.618—

Poravnalni sodnik: Avsec Anton, sodnik okrožnega sodišča v Ljubljani.
Poravnalni upravnik: dr. Pegan Vla
dislav, odvetnik v Ljubljani.
Narok za sklepanje poravnave pri de
želnem sodišču, soba štev. 140 dne
11. marca 1933. ob pol desetih.
Rok za oglasitev do 5. marca 1933. na
deželno sodišče v Ljubljani.
Deželno sodišče y Ljubljani, odd. III.,
dne 28. januarja 1933. ,
Sa 5/33—2.
131.

295

Poravnalni oklic.
Uvedba poravnalnega postopanja o
imovini Potočnika Joška, čevljarskega,
mojstra v Radovljici.
' Poravnalni sodnik: dr. Štular Josip v
starešina .okrajnega sodišča v Radov.Ijici.....
M
Poravnalni upravnik: ' Kobler Fran,i
.odyetnik V. Radovljici.
j
Narok za .sklepanje; poravnave pri!
.okrajnem sodišču v Radovljici dne!
9. marca 1933. ob devetih-.; ;•,.,.]/ \
Rok za oglasitev do 2. marca 1933. nâ|
okrajnem [sodišču v Radovljici.
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., •
' dne "27. januarja. 1933.

Razglasi raznih uradov
in oblastev
T. No. 135/1-1933. ;

.

, 260

Razglas.

Tehnični razdelek pri s r e s k e m načel.stvu ,v Mariboru levi b r e g razpisuje po1
.nalogu, kralj, b a n s k e u p r a v e Dravske
banovine z d n e 19. januarja 1933.
,V. No. 229Д.,
prve javne ustne licitacije za dobavo
gramoza za državne ceste v 1. 1933/34.
„ P r o g r a m licitacij je sledeči:
a) [Dije 2. marca ,1933. ob 9. u r i v pi-:
45-40,
.sarni,
tehničnega r a z d e l k a v Mariboru.
670-40,
1.
Z
a
državno cesto Ljubljana—Maribor
322-20,
; aod k m 110 do 124-000: 8
2A1.-20
600 m jesenskega in' 8300 m pomla
. • 177—
danskega, skupaj 900 m tolčenca eklo548-80
eita iz banovinskega k a m n o l o m a v
610-80
,Zg. ßistrici. Izklicna cena Din 1 0 0 —
108-^za. 1 m",
. .
54—
2. Z a državno cesto Ljubljana—Maribor
412-20
od k m 124-000 do k m 134-640:
248-20
1150 m 8 jesenskega i n ,350 m 8 pomla601-RO
' danskega. ' * . ' . , . •
535-20
ter zà državno cesto Maribor—Ptuj
230-20
, oti k m 0*00 do k m 11-000:
1.181-20
600' m* jesenskega .in 300. m 8 pomla-i
132-67
danskega, vsega skupaj 2400. m 8 .tolčen-.
ca eklogita iz državnega k a m n o l o m a n as
•Rekii Izklicna cena Din 135*— za 1 m .
-З.-Za državno cesto Maribor—drž. meja
2Л00--- -od k m 137-400 do kni 154-179:
39.643-67 • ' €00 m 8 jesenskega in 'ЗОО m 8 pomla
.3.620-67
danskega, • skupaj 900 m 8 tolčenca eklo
523-34
gita • iz b a n o v i n s k e g a . k a m n Q . l o m a V
4.010-67
Zg. Bistrici. Izklicna cena Din 150-^.,
. .323-34
za 1 m». • •80.372-^
b) Dne 8. marca 1938: ob 8-30 pri
, 28.425Ì-34
sreskem eestnem odboru v Ptuju za

štev. 9.

Strari 51- Селипв^ vrednost.
Din

482/2
484 .
Vložek 32 k. o. Hotemež:
Štev. parcele 565/2 hiša št. 18 in šupa . .
555 gozd'
549
„
. . . . . .
j
471
„
.
472/2 „4
. . . . . . .
481 travnik .
311/4 „
. . .
.. . .
404 gozd in travnik . . . . '
489 travnik . . . .. . ...
4"1
» . - . ., » . . . " . . :
Vložek 16 k. o. Vrhovo:
Štev. parcele 446 gozd , . ' . . . . J

Najmanjši ponudek
Din

24.829-47.818--

16.552-67
31.878-67

.
.
.
.

1.5001.4681422.730109—
5.108278-25
10.6718.016-75
9.848-95

1.000—
978-67
92-67
1.820—
72-67
3.405-34
185-30
7.114—
5.344-50
,6.565-97

.

5.857—

3.904-67

24.084—
1.688—
2.354—
1:574—
660—

16.056—
1.125'34
1.569-34
1.049-34
440—

9.404—
4.669-80
1.115-40
7.606-80
5.6973.570-30
1.691-55

6.269-34
3.113-20
763-60
5.071-20!
3.798—
2.3801.127-70

,
,
.
.

7. Dne 16. marca 1933 ob 9. uri na Hotemezu:
Vložek 385 kranjske dež. deske
Štev. parcele 423 gozd
. . . .
424/2 njiva .
. .
425 gozd . . . .
426
483 pašnik in gozd
Vložek 32 k. o. Hotemež:
Štev. parcele 431 gozd . . . .
~ 430
... 429
„'
. .
:
428'
„
. .
777
„
. .
778
„
. .
\ :.."•••:

891

.

„

'..

•.

Vložek 16 k. o. Hotemež:
Štev. parcele 441 gozd . . .
442 • travnik ; .
. 444 gozd
. . .
443 travnik . .
445 „ ; . .
760 gozd . '.. .
761 „
. . .
'
Po skupinah:
1. Vložek 385 kranjske dež. deske:
Sterparcele 334/2 njiva . . . . . . . . .
Ž8571 in 286 njivi s kozolcem ".
v, Vložek 32 k.' o. Hotemež:
»tev. parcel' 317, 289, 287 s kozolcem, -.
•••• •::.' 285/3, 277 njive . . . . . ' . . ,
Skupaj . . ;
v 2. Vložek 385 kranjske dež. deske:
b
lev? parcel 284/2, 275 in 276 njive . . . .
v,, 3. Vložek 32 k. o. Hotemež:
S'ôy. parcel. 315 travnik, 316 njiva, 318 njiva,
319 travnik, 320 hiša, 321 vrt,
322 njiva,-323/1 njiva, 323/2. hiša, in, 323 .travnik .
Po vložkih:
o yl. -Št. 385 kranjske dež. deëke
* • } . št. 16 k. o. Hotemež . ^
v
}. št. 32 k. o. Hotemež . .
'1. št., 258 k. o. Hotemež „
£.vl; št. 273 k. Ó.4VrhóVo
Celo p o s e s t ^ ,

Ш

10.331—
3.626—
2.609—
3.695—
1.521—
756—
1.478—

6.887-34
. 2.418—
1.799-34
2.463-34
1.014—
504—
985-34

302-392—
48.367—

201.594-67
; 32.244-67

36.065386.824—

24.043-34
257.832-67

22,947--^

15.298-:

129.783-75

86.522-50

1,698.075'-^-.
21.031—
359.577—
281.637—
22.942—
2,382.262'

1,132.050—
14.020-67
239.718—
187,758—
15.294-67
1,588.840-

% J; ? a V * c e ' " *" n è P " ? 1 1 ^ 1 6 'а™Џ4, Џ priglasiti sodišču jiajpoznèì'e pri
gj^Žbenem naroku pred-zaöetkom dražbe, sioer.bi.,se ne mogle; več uveljavljati
• f. v ^ e nepremičnine v škoda zdražitelja, ki je' raynal v d o b r i ^ é r ì i
fk.^.^'ostal'em: se opozarja nä draZbeni oklic, M je nab.it na Uradni deski tega
Okrajno sodišče v Radečah-

,,.•" Дпа 9j.4aauarial9a8k;-

proge državne ceste Maribor—Ptuj}—!
Ormož.
1. Od. km 11.000 do km 18-000:
'
350 m3 jesenskega prodca, izklicna
cena Din 4 2 — ; 175 m8, pomladanskega
prodca, izklicna cena Din 52-—.
'
2. Od km 18-000 do km 23-600:
s
420 m .jesenskega prodca, izklicna'
cena Din 42-—; 200 m 3 pomladanskega
prodca, izklicna céna Din 52-—.
3. Od km 24-600 do 31-000:
'
320 m 3 jesenskega 3prodca, izklicna
cena Din 4 2 — ; 160 m pomladanskega!
prodca, izklicna cena Din 52-—.
4. Od km
31-000 do km 38-000:
',
220 m 3 jesenskega prodca, izklicna'
cena Din 42-—; 110 m3- pomladanskega
prodca, izklicna cena Din 62—.
c) Dne 4. marca 1933 ob 8*30 v ob-i
činski pisarni v Ormožu za proge držav
ne ceste Ptuj—Ormož—meja Savske ba
novine.
1. Od km 38-000 do km 43-000:
220 m 3 jesenskega 3prodca, izklicna
cena Din 5 5 — ; 100 m pomladanskega
prodca, izklicna cena Din 65-—-. !
2. Od km 43-000 do km 5Ò-ÓÒÒ:"
340 m3 jesenskega prodca, izklicna:
cena Din 55—; 170 rh3 pomladanskega
prodca, izklicna cena Din 65—„
3. Od km 50-000 do km 60-355:
360 m8 jesenskega prodca, izklicnacena Din 42—; 180 m8 pomladanskega
prodca, izklicna cena Din 52-—.
d) Dne 6. marca 1933. ob 10. uri pri
sreskem načelstvu v Dolnji Lendavi za
državna cesto Čakovec—Dolnja Lenda
va—madžarska meja od km. 93-931 do
km 103-S20.
1. Od km 93-931 do km 98-000:
230 m 8 jesenskega pródca, izklicna
cena Din 42—.
2. Od km ,98-000 do km 103-920: •" '
125 m 3 jesenskega tolčenca, izklicna
cena Din 155-—. Za to dobavo morajo
;licîtanti predložiti izpričevala o preiz
kušnji kamna, ki ga bodo ponujali/ "
3. Od 3km 93-931 do km-103-920: •".
150 m pomladanskega prodca,'izklic
na cena Din 52—.
->' -1 '-" i ••"'•
: Rok dovršitve dobave za vse proge, iti
vse vrste gramoza je do dne 30. septem- •
bra 1933.
••'.,•
Država si pridržuje pravico, da v.tem
razglasu navedene količine gramoza
pred podpisom pogodbe zviša ali skrči,
oziroma dobavo sploh-ukine.
Vsak ponudnik mora ostati v besedi
90 dni po dražbi.
' "•
...
Vsa pojasnila dobijo' interesenti v pi- '
sami tehničnega razdelka V Mariboru,:
soba št. 51/11: Istotam' so ha vpogled po
goji licitacije.
:
Licitacijska'komisriä^tna-:pfavico iz
ključiti od dražbe ponudnike, ki ne nu
dijo . po, svojih, premoženjskih razmerah; i
dovolj jamstva, da'izvršijp prevzeto ob-Veznost.v redu,, lfakor tudi one>.pohud- !
hike, ki. fo jï .znani od preje, kot ipeza--1
hesljivi.,.;: ;.;
; ., ... ' '.,,,'
;':;:> ..;" ,
Vei lici tantje morajo predložiti licita- i
ci jeki komisiji potrdilo pristojnega dav- ?
Čnega urada, da so plačali vse v plačilo j
dospele državne davke in doklade.
>
Sresko naČelstvo v Mariboiru. levi breg,
dne 24. januarja'1933.

Stew. &
[Stran 52.
Mäelo&cwi ceeti (prvi vhod masprot)
knjižnice.)
Dnevmi r e d :
Razglas.
Direkcija šum v Ljubljani razpisuje
1. Poročilo načelstva, 2. odobritev let
na dan 18. in 24. februarja t. 1. dve prvi
nega računskega zaključka, 3. odobri
pismeni licitaciji za prodajo ca 525 plm 3
tev izkazov o stanju pogrebnega in re
v režiji izdelanega hrastovega tehnične
zervnega sklada, 4. sklepanje o predlo
ga lesa in ca 500 komadov hrastovih
Št. 66/33.
.
265; gih, 5. .sklepanje o načelstvu in nad
pragov v gozdnem kompleksu Krakoyo
zorstvu, .6. .volitve: a) načelstva, b) nad
v podrošju šumske uprave v Kostanje
Razpis.
zorstva, c). razsodišča, d) volilne komi
vici.
Z odobritvijo gospoda bana Dravske- sije, 7. raznoterosti.
Ponudbe je vložiti na predpisanih
banovine in na podstavi § 14., točka 4.,- • Glasom pravil § 18. je občni zbor
tiskovinah do 11. ure dne 18. februarja, finančnega zakona za leto 1932./1933. eklenčen, ako sta navzoči vsaj dve
odnosno 24. februarja t. 1. pri direkciji
razpisuje podpisana direkcija banovin- t r e z n i delegatov. Ce občni zbor ob na
šum v Ljubljani. Bleiwei&ova cesta t, skega zdravilišča v Rogaški Slatini v
povedani uri ni sklepčen, se preloži za
kj?r se bosta vršili obe licitaciji.
zakupno oddajo naslednje restavracijske, pol ure. Po tem času je sklepčen ob vsa
Vsa ostala pojasnila in tiskovine se
trgovinske in obrtne prostore zdravi kem številu navzočih članov, odnosno
do!>e pri omenjenih dveh uradih.
lišča:
delegatov.
Lirekcija šum kraljevine Jugoslavije,
1. restavracijo Aleksandrov dom brez
V Ljubljani, dne 27. januarja 1933.
v Ljubljani.
restavracijskega
in
kuhinjskega
inven
Predsednik:
dne 28. januarja 1933.
tarja;
Juvan Rudolf s. r.
2. hotel Aleksandrov dom s potreb
Tajnik:
Stav. £43/33 ad.
271
nim ^inventarjem, skupno z restavraci
Kravos Vladimir s. r.
Razpis.
je ad 1.;
.
.
.
*
Županstvo trga Trbovlje
razpisuje
3. delikatesno trgovino z zajutrkoval283
službo moške pomožne moli za občin
r
nico
brez
inventarja;
sko blagajništvo in knjigovodstvo.
Vabilo
4. modno trgovino v pokritem šetali-'
Pogoji: dovršena trgovska akademi.a
na izredni občni zbor
alf tej enaka druga šolska izobrazba in šču brez inventarja;
5. obrtni lokal brez inventarja v po-' Kmetske posojilnice r. z. z o. p.
izpit iz državnega računovodstva, esen-'
na neoporečnost, jugoslovansko držav slopiu Zdraviliške pekarne.
'. . . na Vrhniki,
Navedeni prostori se oddajo v najemljanstvo,'starost 18. do 40 let.
za dobo 8 let s pogojem, da se veljav- • ki se bo vršil v torek, dne 7. februarja
Naroestitsv po službeni pragmatiki.
ÌCólkovaue prošn.'e vložiti na župan- nost najemne pogodbe podaljša vsako- • IOCS, ob' 3. uri popoldne v zadružni pi
krat za nadaljnje leto. če se ni odpove- •
stvo do., 10. februarja 13S3.
sarni na Vrhniki.
dala do 1. novembra vsakega leta.
Županstvo trga Trbovlje,
Dnevni, red:
Ponuditi je temeljno najemnino, pri
dne 25; januarja 1933.
hotelu Aleksandrov dom tudi primerno- - i. Ukrepi za enakomerno postopanje
•jj
pri- izplačilih hranilnih vlog.
Štev. 844/33.
2 8 1 - 3 - 1 obrabnino za inventar.
Oddaja ni vezana na najvišjega p o  . 2; Popolnitev § 33. zadružnih pravil
Razpis nabavke.
nudnika, prav tako je pridržana pravi- • za -zvišanje članov ravnateljstva.
Za nabavo potrebščin v času od 1. ca, da se lokali sploh ne oddajo ah da - . 3, Posvetovanje o morebitnih predlo
gih članstva z ozirom na obstoječe raz
aprüa Ш З . do 30. septembra 1933. ee se oddaja vnovič razpiše.
razpisujejo ustne licitacije, ki *e bouo
Vsaki ponudbi je priložiti potrdilo mere na denarnem trgu.
vrŽUe-po določilih čl. 82. do 105. zako zdraviliške blagajne o vplačanem vadi: 4. Slučajnosti.
na o državnem računovodstvu in pravic iu v višini 10% ponuđene vsote za leto
Ce ob določeni uri ne bi bilo zasto
nika za njegovo izvrševanje
1933. Z vadijem jamči ponudnik, da
panih dovolj članov, se bo vrril čez pol
I. dne 6. marca 1938. za goveje msso o-tane v besedi do končnoveljavne re ure drug občni zbor, ki bo sklepčen našitve svoje ponudbe.
glede na'število zastopanih članov.
in kruh,
.
•
Ponudbam je končno priložiti doka • •
Rayuateljstvo.
II. dne 7. marca 1933. za moko in
zila o strokovni sposobnosti, državljan
rilevai«! izdelke ter mleko in.irlfene
*
stvu, odnosno domovinstvu in zadostni
282
izdelke.
.. ,
višini obratne glavnice.
III. dne 8. marca 1933. za špecerijsko . Pismene ponudbe, opremljene po na
Objava.
blago in hi Sne potrebščine,
vedenih pogojih in pravilno kolkovane,
Izgubila
sem
maturjtetpo izpričevalo
Vsakokrat ob I t uri v pisarni uprav- je vložiti do 15. februarja 1933. pri di
IV
razreda
dekliške
meščanske Šole
nika.
, ,*y,
. ,rekciji zdravilišča Rogaška Slatina.
pri Uršitlinkah v Ljubljani za 1. 1930.-i
Pogoje in navodila za udeležbo pri li
Direkciia zdravilišča Rogaška Slatina,
1991. na ime: Deiela Hilda, rodom iz
citaciji daje uprava bolnice.
.
dne 27. januarja 1933.
Graza (Avstrija). Proglašam ga za ne-;
Uprava obče državne bolnice
veljavno.
- •
v Ljubljani,
Detela Hilda s. г.
dne 27, januarja
1933.
*
234
*
271
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Štev. 332/33.

284

Če licitacija ne uspe, se bo vršila z
istimi pogoji, v isti namen druga licita
cija dne 18. marca 1933. ob 11. uri.
Uprava bolnice za duševne bolezni v
Novem Celju,
dne 25. januarja 1933, štev. 45/1-1933.

E p e objave

Razpis nabav.

Za nabavo živil in drugih potrebščin
T času od 1. aprila do 80. septembra
1S33. »e razpisjujè pri tukajšnji upravi
po določilih zakona o državnem računo
vodstvu p*va javna pismena licitacija
na dan 8. marca 1933. ob H . uri.
Podrobnosti în pogoji se dobe v No-,
vem.'Celju.
.
'
'."•.

Vabilo
na I. redni občni zbor
»Solidarnosti v reg. pomožne
blagAJne v Ljubljani,

.. ki se bo vršil
v četrtek, dne 16. februarja 1933. ob 18.
uri v predavalnici Delavske zbornice na

Objava.
Izgubil sem izpričevalo III. razreda:
meščanske šole v Krškem za" 1. 1909./10.
na ime: Žura Anton, rodom. iz ^Novega
mesta.
Proglašam ga za neveljavno.
. «...
Ziira Anton e. r.

izdaja kre1iev.Ua banska uprava Dravske banovine. Urednik; Pohar Robert v Ljubljani.
Tieka Ш zalaga: Tiskarna Merkur v Ljubljani; njen predstavnik i '&.M»oMl«k. V LJubljani.

Poštnina plafona т getorfnl.

J U G O S L A V I JA

KRALJEVINA

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

ikIV.
Letnik

V LJUBLJANI, dne 4. februarja 1933.
VSEBINA

64. Uredba o opravljanju izpitov za zidarske, tesarske, kamenoseške in vodnjakarske mojstre.
66. Izprëmembe in dopolnitve uredbe o organizaciji ministr
stva za promet in prometne službe.
66. Izprememba; uredbe o organizaciji ministrstva za promet
in prometne službe.
67. Popravek k objavi uredbe o posredovalnem postopku.

68. Izpremembe in dopolnitve v pravilih o obliki, sestavi ra
načinu oznamenovanja sodov in o mejah njih točnosti.
69. Telefonski promet z inozemstvom.
70. Objave banske uprave o pobiranju občinskih -trošasin -Vletu 1933.
71. Razne objave iz »Službenih novin«.
• -

Vsi p . t. interesenti se naprošajo, da kličejo v zadeval
uredništva, »Službeni list« tel. štev. 25-66, v zadevah
upravništva pa tel. štev. 80-69.

šest let, ko so predhodno pri posebnem-izpitu-podale
dokaz o obči izobrazbi in znanju.,
• . . , ' ' •
Člen 2.

Uredbe osrednje vlade.
,

.

.

<

•

•

•

•

.

•

•

:

.

;

•

•

6 4 -

Na osnovi § 39., odstavka ( 3 ), zakona o obrtih z dne
5. novembra 1931. in sporazumno z ministrom za gradbe
ter po zaslišanju zbornic predpisujem

uredbo
o opravljanju izpitov za zidarske, te
sarske, kamenoseške in vodnjakarske
mojstre.*
Člen 1.
Izpit za zidarske, tesarske, kamenoseške in vodnja
karske mojstre smejo opravljati osebe:
' ' i . ; ki so uspešno dovršile tehniško srednjo ali drugo
njej enako šolo in dokažejo,, da so po dovršeni šoli prak
tično delale : v dotičnem rokodelskem obrtu najmanj
štiri leta; ' '
. . . .
2. ki uspešno opravijo predpisani završni izpit iz
dotične stroke • n a : Šoli ka gradbene poslovodje (polirje).
pridruženi tehniški srednji šoli, aU na drugi državni
strokovni šoli z enako učno osnovo in dokažejo, da so
Po, tem najmanj pet let praktično delale v dotični stroki
ali kot gradbeho-tehniški risarji v graditeljevi, inženjerlevi ali arhitektovi poslovalnici; •;
X k i so se шШс zidarskega, odnosno tesarskega,
kamenoseškega ali vodnjakarskega obrta najmanj tri lete
in so praktično delale v svoji gradbeni stroki najman]

Izpiti za-zidarske,'tesarske, kamenoseške in-vodujakarske mojstre se opravljajo pred komisijo pri,pristojni,
zbornici. Izpitna komisija, je sestavljena iz predsednika
in dveh članovi ki ju odredi predsednik za vsakjppedim
izpit. Predsednik komisijß je uradnik banske.uprave e
popolno tehniško-fakultetho izobrazbo. -Postavlja ga ban
za tri leta. Člani za izpitno komisijo se postavljajo izmed'
uradnikov inženjerjev tehniškega oddelka banske uprave
s fakultetno izobrazbo, pooblaščenih civilnih inženjerjev,
profesorjev tehniške fakultete, profesorjev; tehruške sred
nje šole, graditeljev in mojstrov dotičnih gradbenih
strok' po spisku, čigar skupno Število. članov; znaša za
vsako omenjeno gradbeno stroko šest - članov... Ciane
postavlja ban za dve leti. . .
Ob razporedu članov komisije odredi predsednik p o .
možnosti, da je y komisiji vedno, en člam inženjer, ,мајг.
tekt ali. inženjer gradbene stroke. '"._
• " * " : Člen 3. '

..'v

Za člana izpitne koràisijè ; se sme postaviti samo
državljan kraljevine Jugoslavije, ki je polnoleten in ni
pod varuštvom (skrbstvom), ali; v stečaju. Ne. sme se
postaviti; kdor- je obsojen s ..sodno sodbo na izgubo
častnih pravic, dokler/ ne .doseže povračila. pravic..ali
rehabilitacije; kdor je v sodni preiskavi ali dejan pod
obtožbo zaradi zločinstva ali zaradi prestopka, storjenega
i? koristoljubja ali zoper javno,moralo; zopei; kogar je
odrejena očuvalna odredba, združena ;8 kaznijo.na pro
stosti, ali zaščitnega nadzora ali. prepovedi zahajanja v
krčme ali. prepovedi- izvrševanja; poklica,: če te. odredb«
še trajajo. ,' ,.
••.,.. ; •> .: -.•.,.; -•• '
: , ..... .
•.

'

-/•

,:

•

• •'•

• ••• . . - č l e n

4.

../, ••••

•;•••

' Ce nastop'ìjo pri kàks^erh Članu komisije okolnosti,
označene v Nčl enu 3. ie. uredbe,' ga razreši ban članstva
* ^Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
| in postavi: na ^«govò'mèsto''novega člana.
22i'oktobra 1932., št. -245/XCI V/658.

10. kos.

ÎUZ

Če je kakšen član v sodni preiskavi ali dejan pod
obtožbo, mu članstvo ne prestane; vendar ne more
dotični član vršiti svoje dolžnosti, dokler ni preiskava
pravnomočno; ustavljena aH kazensko postopanje končano
z izvršno sodbo ali rešitvijo sodišča. Za ta čas opravlja
dolžnost njegov namestnik.
Člen 5.
Člani izpitne komisije ne morejo biti osebe, ki so s
kandidatom v sorodstvu v ravni ali stranski črti do dru
gega kolena in pri katerih Je bil kandidat zaposlen v
letu, minulem neposredno pred izpitom. Člani komisije,
ki so i kandidatom v sorodstvu ali v* sovraštvu, se izloči
jo. O izločitvi komisije odloči ban in je njegova odločba
izvršna.
Člen 6.
Dolžnost članov izpitne komisije je obvezna in se
brez važnega razloga ne sme odkloniti. '
Člen 7.
Če član izpitne komisije brez opravičenega razloga
noče vršiti redno svoje dolžnosti, ga sme kaznovati pred
sednik komisije z denarno kaznijo do 500 dinarjev. Zoper
-odločbo o kazni je dopustna pritožba na bana. Ob ponov
ni nerednosti ga sme ban na predsednikov predlog raz
rešiti dolžnosti Iz članstva komisije.
Če predsednik ne vrši svoje dolžnosti, ga razreši
ban dolžnosti in postavi novega.
Člen 8.
Za opravljanje mojstrskih izpitov je pristojna komistja pri zbornici, v katere območju je prebil kandidat
tia delu poslednjih Sest mesecev pred izpitom, ali če ni
bil zaposlen, ako je isti čas bival v območju zbornice.
Opravljanje izpita pred nepristojno komisijo ni dopust
no. Izjemoma se sme opravljati izpit pred krajevno
nepristojno komisijo druge banovine, če dobi kandidat
za to odobritev od bana tiste banovine, v katere območju
je dotična izpitna komisija. Ta odobritev se izda v spo
razumu z banom tiste banovine, v katere območju bi bilo
treba izpit opravljati.
Člen 9.
Predsedniku in članom komisije sme postaviti ban
namestnike iz istih uradov, odnosno ustanov in strok,
iz katerih so postavljeni. Če so predsednik ali redni
člani zadržani, vrše namestniki veljavno posJe predsed
nikove in članov.
Člen 10.
Prijavo ža opravljanje izpita vloži kandidat nepo
sredno pri pristojni zbornici. Prijava se mora podati
pismeno. V prijavi se mora zlasti tudi izjaviti, ali je
kandidat izpit že opravljal. Kandidat, ki je izpit ponav
ljat, mora to izrecno navesti.
Prijavi Je treba priložiti:
1. kratek svojeročno napisan popis strokovne zapo
slitve, prebite do izpita:
• 2. krstni (rojstni) list;
S. dokaz, da izpolnjuje pogoje iz člena 1. te uredbe:
4. potrdilo o položeni izpitni taksi (člen 10.).
Dokaz o izvršenem praktičnem delu po točkah 1.
In 2. člena 1. te uredbe.se poda z izpričevalom po § 249
zakona o obrtjh z dotično poslovno knHžieo o z a t w l ' t n
kot pomočnik; za dokaz o učenju in praktičnem delu

po točki 3. člena 1. te uredbe pa služi potrdilo o trajanju
učenja, pomočniško izpričevalo in poslovna knjižica o
zaposlitvi kot pomočnik (delavec).
Člen 11.
Kandidat mora položiti za opravljanje izpita pred
hodno pri pristojni zbornici takse največ v znesku 450
dinarjev. Iz dohodkov te takee se izplačuje vsem članom
izpitne komisije za izgubo časa in stroške'povračilo, ki
mu določi višino ban. Prav tako. se povračajo iz t« vsote
za stroške izdaje diplome (izpričevala) in ostale pisar
niške potrebe dejanski izdatki; ta vsota sme znašati
največ 30 dinarjev.
Člen 12.
Prejeto prijavo izroči zbornica predsedniku izpitne
komisije, ki inora vsè priloge, omenjene v čienu 10. te
uredbe, preskusiti in najdlje v 10 dneh odločiti, ali se
kandidat lahko pripusti.k izpitu. Ta odločba se vroči
kandidatu pismeno preko pristojne zbornice in se mu
ob istem času označi rok za opravljanje izpita.
Nezadostno in nepopolno predložene priloge je treba
kandidatu takoj vrniti s pozivom, naj jih v odrejenem
roku dopolni in zopet vroči. . . . . . ' . . . ... '. ,
Če kandidat ne izpolnjuje pogojev, se takoj zavrne
z obrazloženo odločbo. Zoper to odločbo, ima kandidat
pravico pritožbe na bana. ki jo mora v 15 dneh dokončno
rešiti.
Člen. 13..
Predsednik mora člane izpitne komisije za dotični
izpit pismeno pozvati.. Poziv se mora vročiti; pet dnLpred
opravljanjem izpita.
' Člen 14.
Izpit se sme opravljati samo iz tiste stroke, za katero
je pridobil kandidat strokovno izobrazbo. Izpit je sestav
ljen iz pismenega in ustnega dela.
Člen 15.
Pismeni izpit (klavzurna naloga) traja največ pet
dni po šest ur na dan, naloga.pa.se izdeluje ob stalnem
nadzorstvu komisije. Prvi dan se mora izdelati skica
po dani osnovi (projektu), ostale dni pa se morajo- iz
delati načrt in druge naloge* Pri izdelovanju te naloge
sme uporabljati kandidat vsâ pomožna sredstva, ki mu
jih komisija dovoli.
Člen 16.
Ustni izpit sme opravljati samo tisti kandidat, ,ki je
pismeno (klavzurno) nalogo opravil. Če se pismena
naloga od komisije ne sprejme, se kandidat zavrne od
nadaljnjega (ustnega) opravljanja izpita in se smatra,
da izpita ni opravil. Ustni izpit se opravlja; pred izpitno
komisijo, з т е pa trajati .največ dva dni, in to vsak dan
po dve uri.
. : . ' . Člen 17.
Predmeti pismenih izpitov za zidarske mojstre
so ti-le:
' ' " . ' '
1. izdelava načrta za Visoko zgradbo v zakonskem
obsegu (v strnjenem sistermr ali prosto stoječe stanovanj
ske zgradbe aH zgradbe s posebno namemboi kakršne so
manjše Iole, delavniške zgradbe ali kmetijske zgradbe)
do vštetega n<p'več .enega nadstropja z eventualno potreb
nimi izkopi in manjšimi podpornimi zidovi v danih

10. kos.
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spoznavanje merilnjh priprav, ki se uporabljajo,
merah, kjer morajo biti prikazani vsi potrebni tlorisi,
prerezi, pogledi, perspektive, ureditev dvorišča, dohoda pri izvrševanju zgradb v omenjenem obsegu poslovalne
pravice, kakor tudi metode teh meritev;
po dani situaciji;
5. poznavanje poedinih slogov in osnovnih pravil za
2. izdelava gradbene konstrukcije (detajlnega na
zunanje
lice zgradb;
črta) iz danega načrta kakor tudi polirskega načrta
6. poznavanje prostega knjigovodstva'in spisja;
zgradbe v dovoljenem obsegu poslovalne pravice;
7. obče poznavanje zakonodajstva, 'omenjenega v ;
3. izdelava statičnega! računa za gradbeno konstruk
cijo iz točke 1. ali druge osnove v obsegu § 42., odstav členu 17., drugem odstavku, točki 7., te uredbe.
ka (*), zakona o obrtih, izvedeno.na praktičen način;
Člen 19.
4. izdeiava izmer in proračuna za del za nalogo da
Predmeti pismenih izpitov za kamenoseške mojstre
nega projekta zgradbe ,Џ točke 1.;,
so
ti-le:
5. pismena izdelava obrazcev za prošnjo, ki jo je
1. izdelava skice za načrt kamenoseške zgradbe v
vložiti zidarskemu mojstru na pristojna oblastva za izdajo
gradbene dovolitve s tehniško in računsko obrazložitvijo, obsegu poslovalne pravice § 44. zakona o obrtih po.
iz katere se mora videti,' ali zna kandidat poleg pozna danih merah;
2. izdelava konstrukcije (detajlnega načrta) v pre
vanja zakonskih predpisov dobro tudi državni jezik in
rezu po načrtu iz točke 1. ali posebnem načrtu katere
ali je vešč pisanju.
Ustni izpit zidarskih mojstrov obseza:
koli kamenene konstrukcije;
1. zagovor pismene naloge, iz katere se mora videti,
3. izdelava izmer in proračuna stroškov, za načrt
katere poglavitne činjenice so vodile kandidata pri ob iz točke 1.;
: .,....< ,,
,.
delavi pismene naloge;
4. pismena izdelava obrazca za prošnjo,, omenjeno V ,
. 2. poznavanje vseh gradbenih konstrukcij v obsegu členu 17., drugem odstavku, točki 7., te uredbe.
pijavice iz § 42., odstavka .(*); zakona o obrtih, z vsemi
Ustni izpit kamenoseških mojstrov obseza:
detajli, načina uporabe ininjih izvršitve;
1. zagovor pismene naloge iz točke 1., iz katere se
3. poznavanje, praktičnega načina statičnega izraču- mora videti, katere poglavitne činjenice so vodile kan
njanja konstrukcije v obsegu § 42., odstavka (*), zakona didata pri obdelavi pismene naloge;
o obrtih;
2. poznavanje vseh konstrukcij kamenoseških zgradb
4. poznavanje merilnih priprav, ki se uporabljajo v obsegu poslovalne pravice § 44. zakona o obrtih;
pri izvrševanju gradb j v omenjenem obsegu poslovalne
3. poznavanje merilnih priprav, ki se uporabljajo
pravice, kakor tudi metode teh meritev,
pri izvrševanju kamenoseških zgradb v dovoljenem ob
5. poznavanje poedinih slogov in osnovnih pravil za segu poslovalne pravice kakor tudi metode tega iner-r
zunanje lice zgradb;
4. poznavanje prostega knjigovodstva in spisja;
5. obče poznavanje zakonodajstva, omenjenega v
6. poznavanje prostega knjigovodstva in spisja;
V. :'-.-"
7. obče poznavanje zakonodajstva, in to: ustave kra Členu 17., točki 7., te uredbe.
ljevine Jugoslavije, zakona o obrtih, trgovinskega zakona,
Člen 20.
•'••••'
zakona O zavarovanju • delavcev, zakona o zaščiti delav
cev, gradbenega zakona, zakona o ukoriščanju ' vodnih
Predmeti pismenih izpitov za vodnjakarške mojstre
sil, zakona o državnih in samoupravnih cestah, zakona o so ti-le:
;
razlaščanju, • predpisov o kanalizaciji, vodovodu, kakor
1. izdelava skice za načrt .vodnjaka; v obsegu .poslo
tudi ostalega gospodarskega in socialnega zakonodajstva, valne pravice po § 45. zakona o obrtih po danih merah
ki je v zvezi г izvrševanjem obrta zidarskega mojstra. in po dani situaciji in geoloških razmerah;. ..
Člen 18.
2. izdelava izmer in proračuna stroškov za izdelavo
vodnjaka
iz točke 1.;
,
' ,
Predmeti pismenih izpitov. za tesarske mojstre
3.
izdelava
pismene
naloge
iz
vodnjakarske
prakse.
so ti-le:
Ustni izpit vodnjakarskih mojstrov obseza:
i . izdelava.skice za načrt zgradbe v obsegu poslo
1. zagovor pismene naloge, iz katere se mora videti,
valne pravice po zakonu o obrtih po danih merah;
2. izdelava konstrukcije (detajlnega načrta) in enega katere poglavitne činjenice so vodile kandidata pri ob
dela gorenjega osnutka iz točke 1. ali kakšne druge delavi pismene naloge;
2. poznavanje vseh načinov izdelave vodnjakov, na
tesarske konstrukcije;
3. izdelava statičnega računa tesarske konstrukcije različnih terenih in geoloških sestavov in poznavanje
izdelovanja projektov za njih izvršitev, poznavanje tal
po praktičnem-. načinu računanja*»
4. izdelava izmer in proračuna stroškov za del tesar in toka podzemeljske vode; Z.'poznavanje konstrukcij različnih vodnjakov, .na
skih del za načrt zgradbe iz točke 1.;
čina
izvajanja teh konstrukcij' in poznavanj'e materiala
5. pismena izdelava obrazca za prošnjo, omenjeno v
za izdelavo vodnjakov;
;,..._
členu 17., točki 7., odstavku 2., te uredbe.
4. poznavanje tehniškega preračunjanja vodnjakov
Ustni izpit tesarskih mojstrov obseza:
na praktičen način statičnega izraČunjanja poedinih kon-,
1..'zagovor pismene naloge, iz'katere se mora videti, strukcijskih delov vodnjaka in učinka enostavnih .črpalk;
katere poglavitne činjenice so vodile kandidata pri ob
6. poznavanje prostega knjigovodstva, in spisja;.
delavi pismene 'naloge;
6. obče poznavanje zakonodajstva, omenjenega v dru
2. poznavanje vseh gradbenih konstrukcij v obsegu gem odstavku člena 17., .točki 7., te uredbe.
pravice iz § .48. zakona o obrtih z vsemi detajli, načina
. Člen 21.
. uporabe in njih Izvršitve In' poznavanje gradiva;
Kandidatova ocena je:. >izpit opravil« ali »izpita ni
3. poznavanje praktičnega načina za statično izraču>
n
opravil«.
ianje konstrukcije v obsegu § 43. zakona o obrtih;
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O izpitu vsakega kandidata s e , v ° a i . poseben zapis
nik; vanj se vpisujejo vsa vprašanja pri izpitu, kakor
tudi uspeh iz vsakega predmeta. Oceno iz poedinih pred
metov predlaga izpraševatelj, določi jo pa izpitna komi
sija. Predsednik odredi 'izmed članov izpraševateljev
zapisnikarja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije, ove
rovljen prepis pa se vroči pristojni banski upravi na
znanje. Vsi zapisniki izpitne komisije se zvežejo v knjigo
zapisnikov, ki jò hrani zbornica.
Člen 22. .
Kandidatu, ki izpit opravi, izda zbornica »mojstrsko
izpričevalo« po predpisanem obrazcu. Izpričevalo pod
pišeta predsednik komisije in uprava zbornice. Mojstrsko
izpričevalo se mora izročiti kandidatu po opravljenem
izpitu najdlje v osmih dneh.
Člen 23.

: •

Če kandidat pri izpitu ne zadovolji, sme ponavljati
izpit v roku, ki ga določi komisija; toda.rok za ponav
ljanje izpita ne sme biti krajši od šestih mesecev. :

senčenja, načel ornamentike, veščina v „uporabi vodnih
barv in akvareliranjii;
8. poznavanje osnovnih načel fizike in kemije in .
njih učinkovanje na gradbeni material in konstrukcije
dotične stroke;
.
,
.
9. poznavanje, gradiva dotične stroke, načina pro
izvajanja in uporabe gradiva in tudi načina obračunjanja
njegove nabave;
10. poznavanje knjigovodstva, potrebnega za oprav"
ljanje dotične stroke;11. poznavanje občega zakonodajstva države in dr
žavnega ustroja..
'
.
Ta izpit sestoji iz pismenega in ustnega dela. Pisme
ni del izpita se opravlja iz predmetov točk 1, do 7. Ta
del izpita traja štiri ure.' Ustni del izpita -se opravlja
iz predmetov točk '2., 3., 4., 5., 8-, 9., 10. in 11. in traja
dve uri. Taksa za ta izpit znaša .300 dinarjev.
: V' Člen 27.

Kandidati, ki se prijavijo za opravljanje izpita, animajo 'listin, navedenih v Členu 10. te uredbe, smejo
dokazati čas, prebit do uveljavitve zakona o obrtih n» 1
;
Člen 24;
, učenju in zaposlitvi kot pomočnik, kljub'odredbi tretjega
. Če je; kandidat pismeni del izpita opravil, pri ust odstavka člena 10. te uredbe, s kakršnimkoli dokaznim
'sredstvom.
•.
'
nem delu pa ni zadovoljil, ga sme komisija pri ponov
nem izpitu oprostiti opravljanja pismenega, dela izpita.
Člen 28. .
' ''

Člen 25.
Osebam, ki imajo pravico, opravljati izpit po točki 3.
•odstavka (') § 38., pa nimajo šolske izobrazbe po'točki 1.
ali točki 2. odstavka C1) istega paragrafa, se dovoli oprav
ljanje izpita za zidarskega, tesarskega, kamenoseškega
in vodnjakârskega mojstra, če predhodno opravijo izpit
o obči izobrazbi in znanju.
Ta izpit se opravlja pred komisijo, označeno v čle
nu 2. te uredbe.
,,
•.
Člen 26.

. ' V območju veljavnosti prejšnjega zakona o obrtih
iz 1. 1910. se prizna zidarsko-tesarski, odnosno tesarski,
odnosno tesarski in kamenoseški mojstrski izpit, ki se je
opravil do uveljavitve zakona o obrtih z dne 5. novem
bra 1931.' po prejšnjih predpisih, za izpit zidarskega
mojstra po tej uredbi. Da pridobe .osebe s tem izpitom
pravico do projektiranja po odredbi (*) § 46. zakona o
obrtih, morajo opraviti dopolnilni izpit po odredbah' te
uredbe, in to iz predmetov točk 1., 2. in 3. prvega od
stavka in točke 1. drugega odstavka, člena 17., ; odnosno
točk 1., 2. in 3. prvega odstavka in točke 1.; drugega
odstavka člena 18., odnosno točk 1. in ; 2. prvega odstavka
in točke 1. drugega pdstavka člena 19; te, uredbe.

Predmeti izpita kandidatov, ki opravljajo po § 38.,
odstavku (*), zakona ó obrtih posebnr.predhodni' izpit
o obča izobrazbi in znanju, so ti-le:
Člen 29.
1. poznavanje državnega jezika in spisja, tako da
'"'• V območju banovine vrši kontrolo nad poslovanjem
zna sestaviti kandidat po en pismeni sestavek, iz katere
ga se vidi, da je popolnoma vešč poznavanju državnega izpitnih komisij ban, vrhovno kontrolo pa vrši minister
za trgovino in industrijo.
.
'
jezika in spisja;
2. poznavanje računa vseh štirih osnovnih računskih,
. Člen 30.
,
'. '
vrst s celimi števili in z decimalnimi ulomki, obrestnih
računov, reševanja enačb prve stopnje z eno ali dvema
Vsi posli, ki so poverjeni po tej uredbi: banu, odnos
neznankama;
no banski upravi, se vrše preko oddelka (odseka) za
:
3. poznavanje vseh mer metrskega sistema za dol trgovino, obrt in industrijo pri banski upravi. •• - •
žino, površino, prostornino, težo in vešče ravnanje
z njimi;
Člen 31.
'
• 4. poznavanje izraČunjarija površin in kubature vseh
Posle, ki jih vrši po tej uredbi banska uprava,
teles v dotični gradbeni stroki, praktične metode za to
opravlja v območju ; mesta Beograda minister za trgo
izraČunjanje in delitev slik in teles;
5. poznavanje osnovnih načel opisne geometrije, tako vino in industrijo, člane izpitne komisije postavi sklad
da zna kandidat prikazati vsa telesa svoje stroke v. no z odredbami te uredbe minister za trgovino in indu
strijo. Predsednik komisije in ostali člani komisije, se
danem način^ risanja;
6. sestava načrta za zgradbo dotične stroke s snema postavljajo izmed uradnikov inženjerjev ministrstva za
njem predmeta po naravi in izdelava teh načrtov po gradbe, ministrstva za trgovino in industrijo, pooblašče
danih merah, uporaba raznih mer, prenašanje mer druge nih civilnih inženi,er'iev,: učiteljskega osebja tehniške
fakultete in tehniške srednje šole v Beogradu, gradite
na drugo;
ljev in mojstrov dotičnih gradbenih strok.
7. znanje prostoročnega mania, пгМпк^о«, npraye
ali drugih modelov, poznavanje raznih vrst risanja in
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Člen 32.

Ta uredba stopi v тоб z dnem, ko se razglasi v
»Službenih novinah«. Od tega dne se ukinejo vsi prejšnji
predpisi o opravljanju teh izpitov.
V Beogradu, dne 10. oktobra 1932.; II. br.-34524/u:
•
Minister
za trgovino in industrijo
Mohorič s. r.

»5. Sanitetni odsek.
V njegovo pristojnost spadajo posli: o občih in spe
cialnih pomorskih sanitetnih predpisih, o prometnih
zdravnikih in njihovih personalnih vprašanjih, o nabav
ljanju in vzdrževanju kirurških priprav in sanitetnega
materiala, o kontroli nad higieno in čistoto v- lukah in
na ladjah, o razkuževanju in deratizaciji ladij, o uprav
ljanju pomorskih lazaretov, o . zdravniških komisijah in
bolovanju, o poučevanju osebja o prvi pomoči pri nezgo
dah in nesrečah, o kontroli bolnikov, o zdravstveni sta
tistiki, in ostali sanitetni in zdravstveni posli.«
Iz ministrstva za promet v Beogradu, dne 21. de
cembra 1932.; št. 28.592.

••65.'' \

Izpremembe in dopolnitve
uredbe o organizaciji ministrstva za promet
in prometne službe.*
Z odločbo M. S: br. 28.592/32 z dne 14. decembra
1932. in na osnovi §66. uredbe o,organizaciji ministrstva
za promet in prometne službe** je odobril gospod mi
nister za promet naslednjo izpremembo in dopolnitev
uredbe o organizaciji ministrstva za promet in prometne
službe:
V § 25.: pod a):
v točki 1. še črtajo besede »za sanitetno službo«,
za točko 4.; pa se dodaja:
»5. Sanitetni odsek«.
pod č):
- med četrtim in petim odstavkom točke 3. se dodaja
nov odstavek:
»Šef -sanitetnega odseka mora biti fakultetno stro
kovno izobražena-oseba z najmanj 10 leti .državne, od
nosno samoupravne'ÄdVavhiSke službe.c
V § 36., pod A.—1.:
se črta točka č), na koncu'oddelka ;A. sedodaja:-'
»4. Sanitetni odsek.
V njegovo pristojnost spadajo posli: o občih sanitet
nih predpisih, o prometnih zdravnikih in njihovih perso
nalnih, vprašanjih, o .nabavljanju in vzdrževanju kirur
ških priprav in sanitetnega materiala, o kontroli nad
higieno in čistoto postaj, o razkuževanju vlakov in želez
niških prostorov, o ukrepih na železnici ob epidemijah,
o zdravniških komisijah in bolovanju, o zdravniški pomoči
ob železniških, nezgodah, ó poučevanju postajnega, vla
kovnega in .drugega osebja, o, prvi pomoči ob nezgodah
in nesrečah, o voditvi železniškega ambulatorija, o kon
troli bolnikov, o zdravstveni statistiki, in vsi ostali sani
tetni in zdravniški posli.«
.
...,.-V,|>44e pod a):
v točki 1. sečrtajo besede! »zaT sanitetno službo«, za
točko 4". pa se dodaja:
»5. S a n i t e t n i od sek.« !
• • • . • .
: V , V §54., pod A . - l . r
se. Črta .točka č), na konou oddelka A. pa se dodaja: .
* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
2S.; decembra 1932.,, št. 302/СХ.Ш/793.
**: »Uradni list« št. 360/89 iz.1. 1927..
.

Izprememba uredbe
o organizaciji ministrstva za promet
in prometne službe.*
. Gospod minister za . promet je z odločbo z dne
26. decembra 1932. v spisku G. d. 111.551/32 odredil, da
je v §§ 14. in 21.** uredbe o organizaciji ministrstva za
promet- in prometne službe izpremeniti vrstni red od
delkov pri generalni direkciji, ki bodi naslednji:.
I. Obči oddelek.
II. Prometni oddelek.
III. Gradbeni oddelek.
IV. Strojni oddelek.
V. Komercialni oddelek.
VI. Oddelek za kontrolo dohodkov.
VII. Ekonomski oddelek.
' VIII.-Finančni oddelek.
V §§ 25. in 36.*** te uredbe se izpreminja označba
oddelkov pri oblastnih direkcijah, in to:
a) in A. v I., b) in B. v II., c) in-C. v III. ter č).
in C. y IV.
,
Iz ministrstva za promet v Beogradu.

67.

Popravek.
V uredbi o posredovalnem postopku, objavljeni-v*
»Službenem listu« z dne 25. januarja 1933., š t 7/49, se
mora v predzadnji vrsti, prvega .odstavka člena 1. pra
vilno glasiti: »uvede p o s r e d o v a l n o - ( n e : poravnalno)
postopanje...«.

* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
3. januarja. 1933., št. 2/1/2.
** »Uradni list« št. 380/89 iz 1. 1927. in »Službeni
list« št. 660/80 iz 1. 1932.
*** »Uradni list« št. 380/89 iz 1. 1927.
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68.

Člen 4.

člen 6. se izpreminja in se glasi:
>1. Zig krone se postavlja blizu označbe prostornine
soda, in sicer na samo snov soda ali pa na kovinsko
v pravilih o obliki, sestavi in načinu ozname- ploščico, na kateri je označena prostornina sodaj Ce je
kovinska ploščica privarjena ali prikovana, se mora
novanja sodov in o mejah njih točnosti.*
postaviti kronski Žig tudi na štiri kaplje kositra, s kate
Na osnovi členov 14. in 25. zakona o merah, njih
rimi je ploščica zavarovana.
rabi v-javnem prometu in nadzorstvu nad njimi in § 3.
Pri kovinskih sodih se morajo izvršiti vsa žigosanja,
zakona o izpremembi in dopolnitvi tega zakona
ki so potrebna, da se zavaruje neizpremenljivost pro
stora za merjenje in zavaruje zveza.med ploščico za
odločam:
Žigosanje in prostorom za merjenje.
Pravila o obliki, sestavi in načinu oznamenovanja
Naprave za zatrjanje odprtin na kovinskih sodih do
sodov in o mejah njih točnosti (»Službene novine« štev. bivajo žig na ravni površini, pri trdi kovini pa na mestu,
297/XCVI/719) z dne 19. decembra 1931.** se izpreminja- pripravljenem v ta namen.
2. P r i navadnih sodih iz lesa. se postavi zaporedna
jo, odnosno dopolnjujejo tako-le:
številka soda na čelo doge'ob strani, kjer so ostali Žigi.
Člen 1.
Na kovinske sode je postaviti - zaporedno, številko na.
mestu, pripravljenem za ta namen na kovinski ploščici.
Člen 2. pravil se izpreminja in se glasi:
Pivski sodi se ne opremljajo's" tekočo številko.
»Za izdelovanje sodov se dopušča:
3.
Razpored žigov na sodih določi osrednja uprava
Les,'kovina in druge snovi, ki so po jakosti in trpežza
mere.«
'
nosti podobne lesu ali kovini. Pri sodih za tekočine, ki
Člen
b".
služijo za pijačo, morajo imeti vsi kovinski deli take
Ta odločba stopi v veljavo, ko se objavi v »Službe
lastnosti in biti tako obdelani, da so, če se rabijo pra
nih novinab«.
vilno, izključene zdravju' škodljive posledice.«
V Beogradu, dne 2. decembra 1932.; št. 6459/932.
Člen 2.
Minister za'trgovino
Člen 3. pravil se izpreminja in se glasi:
in industrijo
si. Dopuščajo se sodi, ki imajo ovalno obliko, obliko
dr. I. Sumenkovic* s. r.
valja ali tema podobno obliko.
2. Prostornino sodov omejuje spodnji rob odprtine
za iztakanje ali odprtine za polnjenje. Te odprtine mora
jo biti tako nameščene in prirejene, da je polnjenje pro
69.
stora za merjenje popolno, ko se dotakne tekočina spod
njega roba odprtine.
3. Ce sta odprtina za iztakanje ali odprtina za pol
njenje na izbočeni steni soda, morata biti na najvišjem
mestu stene; če imata odprtini takšne dele ali nastavke,
Upostavljen je telefonski promet:
ki segajo v prostor za merjenje, morajo biti ti deli ah
1. Tirol v Avstriji — Ljubljana, Murska Sobota,
nastavki prav do zgornje stene soda preluknjani z Dolnja Lendava, Gornja Radgona, Maribor, izza dne 10.
luknjicami. Naprave za zatrjanje odprtine za iztakanje in
novembra 1932.; taksna enota za Ljubljano 4-65 zl.fr.,
odprtine za polnjenj«, razen čepov za zapiranje, smejo
za ostale kraje 3-90 zi. ir.;
biti samo iz enega kosa. Pri kovinastih sodih ne smejo
2. Sv. Pavel pri Preboldu — Praha, Nachod in Zlin
sezati te naprave v prostor za merjenje in morajo imeti, v Češkoslovaški, izza dno 10. novembra 1932.; taksna
če je kovina trda. na vidnem mestu na ravni površini
enota za Praho 4-95 zi. ir., za Nachod 4-35 zi. fr., za
pripravljeno mesto za postavljanje žiga.
Zlin 3-90 zl. fr.;
4. Poedine vrste izdelave kovinskih sodov morajo
3. Čma pri Prevaljah — Schwarzenbach (v Avstriji),
biti posebej odobrene od osrednje uprave za mere in
izza dne 10. novembra 1932.. taksna enota 1-50 zl. fr.;
dragocene kovine.«
4. Sv. Pavel pri Preboldu — vsi kraji na Ogrskem,
.
. ..
Člen 3.
izza dne 20. novembra 1932.;,taksna enota v korist naše
uprave 1-80 zl. fr., v korist Ogrske pa po dotičnem kra,u
У členu 4:.se dodaja točka 8., ki se glasi:
na
Ogrskem;
.. »8. Vsak sod, izvzemši sode za pivo. mora imeti
5. Saarsko ozemlje — več krajev v Jugoslaviji; a) Bre
svojo zaporedno številko. Kovinski sodi morajo razen
žice, Rogatec; b) Bled, Domžale, Jesenice na Gorenj
te^a imeti na ploščici blizu mesta za postavljanje žiga
skem. Kranj, Lesce, Ljubljana, Novo mesto, Sv. Janez
razločen naziv (firmo) tiste osebe, pravne ali fizične, ki
ob Bohinjskem jezeru, Sv. Jurij ob južni želeraici. Sv.
Je dobila odobrilo za dotično vrsto izdelave.
Jurij ob Taboru, St. Vid nad Ljubljano, šmartna pri LiKovinski sodi morajo imeti na ploščici blizu mesta
za žigosanje razločno označbo materiala, iz katerega so
* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
narejeni, in označbo zaščitne prevleke, ki je morebiti
11. novembra 1932., št. 263/C/715 (ad l.),'z dnê 12. nona notranji strani sten sodov.«
, .
vembra 1932., št. 264/CI/721 (ad 2.), z dne 21. novembra 1932., št. 271/CTII/729 (ad 3.), z dne 20. decembra
* > Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
1932.. št. 295'CX'769 (ad 4.), z dne 31. decembra 1932.,
8. decembra 1932.. št. 286-CV1I/749.
Št. 305/CXV/806 (ad 5. in 6.).
** »Službeni l i s k š t . 117/8 iz 1. 1932.

Izpremembe in dopolnitve

Telefonski promet.*
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tiji, Vransko, Vrhnika; c) Apače, Beltinci, Cankovo, Ce
lje, Dobrna, Dolnja Lendava, Dravograd, Gornja Radgo
na, Guštanj, Konjice, Križevci pri Ljutomeru, Ljutomer,
Majšperg, Marenberg, Maribor, Meža, Mežica, Murska So
bota, Muta, Oplotnica, Ormož. Podčetrtek, Polzela, Pragersko, Prelog, Prevalje, Pristava, Ptuj, Ribnica na Po
horju, RogaSevoi, Rogaška Slatina, Sevnica, Slatina Ra
denci, Slovenska Bistrica, Slovenjgradec, Središče ob
Dravi, Sv. Jakob v Slov. goricah, Sv. Lenart v Slov. go
ricah, Sv. Lovrenc na Pohorju, Sv. Miklavž pri Ormožu,
Sent Ilj v Slov. goricah, Šoštanj, Turnišče, Velenje, Vi
tanje, Vuhred, Vuzenica, Zavrč, Zgornja Sv. Kungota,
Zidani most, Zreče, Žalec, — izza dne 1. januarja 1938.;
taksna enota 7-20 zl. fr.;
6. Venecuela (Venezuela): Caracas, Maracay, Puer
to Cabello, Valencia in Victoria — več krajev v Ju
goslaviji: a) Rogatec; b) Bled, Brežice, Domžale, Jese
nice na Gorenjskem, Komenda, Kranj, Lesce, Ljubljana,
Sv. Janez ob Bohinjskem jezeru, Sv. Jurij ob južni že
leznici, Sv. Jurij ob Taboru, St. Vid nad Ljubljano, Tr
žič, Vransko, Vrhnika; c) Apače, Cankovo, Celje, Dobr
na, Dravograd, Gornja Radgona, Guštanj, Konjice, Kri
ževci pri Ljutomeru, Ljutomer, Majšperg, Marenberg,
Maribor, Meža, Mežica, Murska Sobota. Muta, Ormož.
Podčetrtek, Polzela, Pragersko, Prelog, Prevalje^ Prista
va, Ptuj, Ribnica na Pohorju, Rogašovci, Rogaška Sla
tina, Sevnica, Slatina Radenci, Slovenjgradec, Slovenska
Bistrica, Središče ob Dravi, Sv. Jakob v Slov. goricah,
Sv. Lenart v Slov. goricah, Sv. Miklavž pri Ormožu, Sent
Ilj v Slov. goricah, Šoštanj, Turnišče, Velenje, Vitanje.
Vuhred, Vuzeniea, Zavrč, Zgornja Sv. Kungota, Zidani
most, Žalec — izza dne 1. januarja 1933.; taksna enota
160-60 zl. fr.; taksa za pripravo zveze 18-53 zl. fr.

Banove uredbe.
70.

71.

Razne objave
iz „Službenih novin".
Številka 283 z dne 5. decembra 1932.
Z odlokom ministra za promet ter na predlog direk
cije državnih železnic v Ljubljani so bili.premeščeni na
prošnjo: J e r e b J o ž e f , nadzornik proge IX. položajne
skupine IX. sekcije za vzdrževanje proge Ribnica, v
II. sekcijo za vzdrževanje proge Ljubljana gl. kol.;
B r e g a n t A n t o n , nadzornik proge IX. položajne sku
pine V. sekcije za vzdrževanje proge Kraljevec Prelog,
v IX. sekcijo za vzdrževanje proge Ribnica; V r b i n c
F r a n č i š e k , pomožni nadzornik proge X. položajne
skupine V. sekcije za vzdrževanje proge Murska Sobota,
v III. sekcijo za vzdrževanje proge Rogatec; S k a l a r
J o ž e f , pomožni nadzornik proge X. položajne skupine
II. sekcije za vzdrževanje proge Rakek, v V. sekcijo za
vzdrževanje proge Murska Sobota; B r o d n i k J o ž e f , *
pomožni nadzornik proge X. položajne skupine V., sek
cije za vzdrževanje proge Ljutomer, v III. sekcijo za
vzdrževanje p r o g e Šmarje pri Jelšah; K r a m b e r g e r
M i h a , nadzornik proge VIII. položajne skupine V. sek
cije za vzdrževanje proge Ptuj, v Ljutomer iste sekcije;
C i m p e r m a n J a k o b , nadzornik proge IX. položajne
skupine VIII. sekcije za vzdrževanje proge Viiženica, v
IX. sekcijo za vzdrževanje proge Kranj; J a n e ž A n t o n ,
nadzornik proge IX. položajne skupine III. sekcije za
vzdrževanje proge Laško, v IV.. sekcijo za vzdrževanje
proge Tezno; P o ž e n e l V a l e n t i n , nadzornik proge
VIII. položajne skupine IX. sekcije za vzdrževanje proge
Kamnik, v isto sekcijo za progo Ljubljana—Medvode.
Z odlokom pomočnika ministra za finance z dne
23. novembra 1932., I. štev. 92012, je bil postavljen na
prošnjo za davkarja VIII. položajne skupine davčne
uprave v Celju K u m e r V i k t o r , davkar iste položajne
skupine davčne uprave v Ribnici.
:.-•:••

Številka 284 z dne 6. decembra 1932. ' '.'"
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne
14. novembra 1932. je bilo odlikovano nà predlog.ministra za prosveto z redom Sv. Save IV. stopnje pevsko
društvo >Lira< v Kamniku.
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne
H.'No. 3424/1.
24. septembra 1932. sta bila odlikovana na predlog
••.y. Občina Tojpolšica, v srezu slovenjgraškem, bo po ministra' za socialno politiko in narodno zdravje: z zlato
birala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu
medaljo za zvesto službovanje L e h p a m e . r - R e m i c
1933. naslednje občinske trošarine:
I v a , uradnica javne borze dela v Ljubljani in K i k e l j Čuk A l o j z i j a , uradnica javne borze dela v Ljubljani.
a) od 100 1 vina Din 76—,
Z odlokom ministra za promet z dne 12. novem
b) od 100 1 vinskega mošta Din 75-—,
bra 1932. je bil upokojen s pravico do pokojnine,'ki mu
c) od. 100 1 piva Din 60—i
C) od hI Btopnje alkohola špirita, žganja, likerja, pripada po zakonu, Mo to h I v a n , vozovhi [preglednik
f
VIII. položajne skupine s 3. periodskim po.viškom. ''
uma in konjaka Din 5—,
d) od goveda nad 1 letom Din 100—,
Številka 285 z dne 7. decembra 1932.
r.
e) od goveda pod 1 letom Din 75—,
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne
i) od prašičev Din 25'—,
23. novembra 1932. je bil postavljen glede na razsodbo
'
g) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 100—.
državnega sveta z dne 17, avgusta 1932., štev. 1761=0/32,
kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, z veljavnostjo od 16. novembra 1930. K l a d n i k V i k t o r *
dne 28. januarja 1933;
pri direkciji državnih železnic v Ljubljani v I. kategorijo,
6. skupino s plačo 4. stopnje v sekciji za vzdrževanje"
proge Ptuj, dosedanji uradnik iste kategorije, sknninf»
in stopnje osnovne plače ministrstva za gradbe.

Objave banske uprave
o pobiranju občinskih trošarin
v letu 1933.
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Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne
15. februarja 1932., štev. 114886, je bil postavljen za •
sodnika okrožnega sodišča v VII. položajni skupini v
Konjicah L o g a r F r a n c , sodniški pripravnik Vili, pol
ložajne skupine pri okrožnem sodišču v Mariboru, pre
meščena pa sta na prošnjo sodnik okrožnega sodišča
VI. skupine P l e i w e i s K a r e l od okrajnega sodišča v
Trebnjem k okrajnemu sodišču v Kranjski gori in sodnik
IV. 3kupine 2. stopnje P e t r i č M a k s , od okrajnega
sodišča v Konjicah k okrajnemu sodišču v Trebnjem.

cembra 1932., štev. Kns 1937, na podstavi čl. 19. zakona
o tisku razširjanje in' prodajanje brošure, obsegajoče
31 strani, z naslovom »Gumhalter Milotić povorka na
,tlu«, ki se je tiskala v Zagrebu.

Številka 288 z dne 10. decembra 1932.
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne
29. novembra 1932. so bili odlikovani na predlog mini
stra za socialno politiko in narodno zdravje: z redom
Sv. Save III. stopnje U č a k V . a l e r i j a n , prior križniškega reda v Ljubljani; z .redom Sv. Save IV. stopnje
Minister za promet je postavil z odlokom z dne
J e n k o T e r e z i n a , zdravnikova vdova iz Ljubljane;
18. novembra 1932. na prošnjo P l e n i č a r j a F e r d i 
dr. C h o l e w a J o s i p , primarij banovinske bolnice v
n a n d a , prometnika IX. položajne skupine postaje
Brežicah; z redom Sv. Save V. stopflje:. dr. G r o y e r
Škofja Loka, za šefa postaje Čušperk.
E l e o n o r a roj. Jenko, zdravnica iz Ljubljane, dr. R a d Prepoved razširjanja in prodajanja. Državno tožil •šel F r a n j o , pomožni zdravnik zdravilišča na Golniku;
stvo v Zagrebu je prepovedalo z odlokom z dne 1. de z redom Jugoslovanske krone V. stopnje df. N e u 
cembra 1932., Kns 1925/32, na podstavi čl. 19. zakona o
b a u e r R o b e r t , upravnik zdravilišča na Golniku; z <
tisku v zvezi s čl. 3. zakona o izpremembah in dopol zlato kolajno za državljanske zasluge s o l i n e T e r e 
nitvah tega zakona prodajanje in razširjanje tednika
z i j a , sestra iz Brežic, S m u k K v i t e r i j a ( M a r i j a ) ,
>Seljačke novine« štev. 48 od 2. «decembra 1932., ki se sestra obče državne bolnice v Ljubljani,
Berglez
tiska v Zagrebu.
I g n a c i j a ( A n t o n i j a ) , sestra obče državne bolnice v
Z odlokom ministrstva za notranje posle z dne Ljubljani, K r e m ž a r I v a n k a ( A n d r e j a ) ; sestra bano
30. novembra 1932., I. št. 44001. je prepovedano uvažati vinske bolnice v Brežicah, M o h o r k o A n a ( T e r e z i j a ) ,
• v našo državo in v njej razširjati knjigo: »Die tschechi sestra banovinske bolnice v Ptuju, K o p r i v e c Roža
( M a r i j a ) , sestra splošne bolnice -v Mariboru, B o r z e
schen Legionen in Sibirien« od generala Konstantina
M a t i l d a ( J o ž e f a ) , sestra splošne bolnice v Mariboru,
Zaharova.
Kozo d e r e D a v o r i n a , šef-kuhavica zdravilišča na
Številka 286 z.dne 8. decembra 1932.
Golniku, Veranek Cirila, sestra lekarnarîca zdravilišča na
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne
Golniku; s srebrno•; kolajno, za državljanske zasluge:
1. decembra 1932. so bili odlikovani na predlog ministra
P r i m o A v g u š t i n a . ( F r a n č i š k a ) . , sestra javne ženske
za notranje posle: z redom Belega orla V. stopnje: bolnice v Novem mestu,..,FidIer P a v l a in K o c i j a n
dr. S t a r e L e o n , načelnik upravnega oddelka kraljev- E m i l i j a , sestri јаупр. bojnice v Celju. ;
i.
,ske banske uprave Dravske banovine v Ljubljani: z
Ž odlokom ministra za promet z dne 25. novem
redom Sv. Save III. stopnje: dr. V o n č i n a F r a n c .
bra 19'i2. je bil premeščen .po potrebi službe M u r e n
.načelnik občega oddelka kraljevske banske uprave Drav
H e n r i k , administrativni uradnik VIII. položajne sku
ske.banovine i n ' d r . D o l š a k F r a n c , načelnik oddelka
pine postaje Kranj, v posi a jo Škofja Loka...
.za socialno politiko in narodno zdravja kraljevske bansko
Številka 289 z dne 12, decembra..1932. .
uprave Dravske banovine v Ljubljani.
Z odlokom ministra za promet z dne 10. novem
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne
bra 1932., P. t. štev. 94866, so bili premeščeni v istem
.22. novembra 1932., 0. štev. 21756, je bil razveljavljen
svojstvu: v pošto in telegraf' Dobrna Rabič Marija, p. t.
ukaz z dne 2. novembra 1932., O. štev. 20867, s katerim
uradnik VIII. položajne skupine poste,in telegrafa Celje,
je bil upokojen dr. S c h w a b A n t o n , zdravstveni višji
po potrebi službe; v pošto in telegraf Žužemberk
svetnik pri sreskem načelftvu v Celju v IV. položajni
S e m e n M a r a , p. t. uradnik. VIII.. položajne skupine
skupini 2. stopnje.
pešte in telegrafa, Ljubljana , 1, po potrebi službe; v
Z odlokom pomočnika ministra za finance z dne
pošto in telegraf. "Jesenice Vr'rŠ'nar P a v l a , arhivski
129. novembra 1932., štev. 93561. so bili postavljeni: ?.a
davkarja VIII. položajne skupine davčue uprave Laško uradnik X. položajne skupine pošte in telegrafa Moj
strana, na prošnjo; v pošto in telegraf Ljubljana 1: Z o r
P l e s k o v i č S t a n k o , davkar iste pcložajne skupin?
davčne uprave v Gornjem gradu: za dpvkarja .VII T. po M a r i j a in G o s t i n č a r M e t a . p. t.' uradnika VTiT. po
ložajne skupine pošte in telegrafa Rogaška Slatina;
ložajne skupine davčne uprave za Ljiibljano-сЧоНса
K a p u n M a t i j a , davkar iste položajne skupine davčne H u t m a n F r i d a , p. t: uradnik VIII. položajne skupine
uprave v Murski Soboti; za pomožnega davkarjr. IX. po pošte in telegrafa Murska Sobota; K u r a l t D r a g i c a ,
ložajne skupine davčne uprave Ljubljana mesto M eh t i g p. t. uradnik .VITI. položajne skupine pošte in telegrafa
K a r l o , pomožni davkar iste položajne skupine davčne Šmartno ob Paki: Č e r n j a Č A n t o n i j a , p. t / u r a d n i k
uprave Škofja Loka in za pomožnega arhivarja IX. polo VIII. ;položajne skupine pošte in telegrafa Rakek;
žajne skupine davčne uprave v Celju K o r o š e c A n t o n i Š k v a r c V i k t o r , p. t. uradnik IX.'položajne 'skupine
pomožni arhivar iste položajne skupine davčne uprave pošte in telegrafa Maribor.2 in " H a u l e r F r a n c , u r a d 
Ormož, vsi na prošnjo.
niški pripravnik po §;45., odst.: 1;, zakona ö uradnikih'
pošte in .telegrafa Ljubljana- 2,- vsi na prošnjo; v' pošto
Številka 287 z dne 9. decembra 1932.
in telegraf Ljutomer P e Čar " A n i o n , pi t. ; manipulant
Prepoved prodajanja in razširjanja. Državno tožil X. položajne skupine pošte; in telegrafa-Rogatec, na
•. . . - . ; • '
stvo,v Zagrebu je prepovedalo z odlokom z dne 4. de prošnjo."
Izdaja kraljevska banska aprava Dravske banovine: njen predstavnik in urednik: Pobaf Robert v LJubljani.
Tiska in zalaga; TIskarna »Merkur« y Ljubljani ; njen predstavnik: Otmar Michafek' v Ljubljani.

Štev. 10.

SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE
Priloga h kosu 10. IV. letnika z dne 4 februarja 1933.
K V — No. 156/39.

Razglasi kraljevske
banske uprave

0_

Srez
2*
190

VL No. 6675/48.

Pregled nalezljivih bolesni
v Dravski banovini
Po naredbi ministrstva ta narodno zdravje
S. br. 4948 z dne 21. marca 1930.

S r 62

Qornjierad

. ».

Ljubljana (srez) . . • .
Ljubljana (mesto) . » .
Murska Sobota . . . .
Slovenjeradec . . . . . .
«marie pri Jelšah . . . .
Vseea

Krško

__
—
—

—

•

—
—
—
—
—
—

Griža. — Dysenteria.
• • . I -1 11- - !
Vseea . . . 1 — | 11 — |

Škrlatinka.
Celje
.......
Celie (mesto) . . >
Dolnja Lendava . .
Kraaj . . . , . . , ,
Litija
Logatec
Ljubliana (srez) .
Ljubllana (mesto)
Maribor lev) bree
Maribor (mesto) .
jurska Sobota. . .
Sjoi
°«>venjgradec . . »
Vseea .

КНКо
Smarie

bolezni.
1 1
5
18
— 4 —
1
3
1
3
1
2 —
8
3 2 2
4 — 2
— 1 —
2 — —
1 — —
86 10 10

2
8
4
1
3
1
2
3
3
2
1
2
1
33

i

Scarlatina.
6
1
1
3
1

41

7 il

špice. — Morbilli
. . . . . . . 34 —
ilšah . . . .
1 —
Vsesa . . • 36 —

1 36

4 — 30
1 — 6 - 30

Otrocniška vroëjca. — Sepsis
puerperalis.
Kočevje
.1 1
LJubljana (sVez*)
rez) . . . . | — 1 ... 1
Vaeea . • • 1 1 1 — 1

Davica. — Diphteria et Ironp
12 1 2 —
V 2 1 —
3 — 3
Qornjierad . . . . . . . . 3 2 1 —
2
Kranj . . . . . i . . . . • 15 3 2 —
8 — — —
4 3 1
12 3 11 Z
Kr$ko . » . •
3 1 4 —
3 — 3 —
23 3 3
32
LJubljana ferez) . . . .
4 5 3
Ljubljana (mesto) . • .
6 4 V —
Liutomei
.• . 2 3 1 —
Iriaribor desni breg . . 18 3 11 i
Maribor levi bree . . . IV b 1 —
Maribor (mesto) . . . . . V 8 — —
-2 — — —
Murska Sobota . . . . .
2 1 — —
4 — 1 —
6 3 1 i
7 8 V —
4 ,2 — —
2 1 3 —*
0
V 1 i
Smarie Dri Jelšah . . .
69 6
58
203
Vseea . . .
•

od 8. januarja do 14. januarja 1933

Skupina tifuznih

1J1

1
1

Sen. — Erysipelas.
1 — — 1 —
1 — 1
1 — —
1 — —
1 2 1
1
Ljubljana (mesto) . . .
3 5 4
Maribor desni bree • • — 1 —
Maribor levi bree • . • 1 — 1
2 — 1
Maribor (mesto) . . . .
1 1 —
1 — —
1 — —
1 — —
Slovenjeradec . . . . . .
2 — —
Smane pri Jelšah . . . .
Vseea • • . 17 11 8

—

ii
8
—
4
2
16
8
6
4
—
—
28
28
8
4
9
22
10
2
3
8
6
3
6
—~

10
186

—
—
— —
—
—
—
— —
—
—
—
—
—
— 2
— 20

Otrpnjenje tilnika. — Polyomyelitis
acuta.
1 — 1 —.
Celie
1
Dolnja Lendava . . .
2
"~~_
Krško
1 _^.
Litija
1 — — —
Logatec
1 — — —
Maribor levi bree .
2 — — —
Novo mesto . . . .
9 — 1 1—— 8
Vseea
Norice. — Variçellac.
Ptuj (mesto) . . . . . . I 2
Vseea • • • I 2
Ljubljana, dne 20. januarja 1983.
Kraljevska banska uprava Dravske
banovine * Ljubljani. /

315-3—1

Razglas o licitaciji.
Kraljevska banska uprava Dravske
banovine v Ljubljani razpisuje za izvr
šitev pralne naprave, centralne kur
jave, vodovoda in toplovodne naprave
III. etape v drž. bolnici za duševne bo
lezni Novo Celje
novo I. javno pismeno ponudbeno lici
tacijo na dan 1. marca 19E3 ob 11. uri
dopoldne
v sobi št. 38 tehni5nega oddelka v Ljub
ljani. Pojasnila in ponudbeni pripo
močki se proti plačilu napravnih stro
škov dobivajo med uradnimi urami v
sobi št. 48.
Ponudbe na vsoto odobrenega prorsčuna Din 480.567-25, oziroma 476.795-25
Din po alternativi je za ves posel pred
ložiti v obliki z detajli dopolnjenega
uradnega proračuna. Celotni ponudni
vsoti za obe alternativi morata biti nižji
kot znesek Din 474.800-25,, ki je bil do
sežen na II. ofertni licitaciji dne 27. de
cembra 1932.
Podrobnosti razpisa so razvidne iz
razglasa o licitaciji v »Službenih novinah« in na razglasni deski tehničnega
oddelka.
Kraljevska banska uprava Dravsko
banovine
v Ljubljani, dne 1. februarja 1933.

Razglasi sodišč
in sodnih oblastev
313

U 1/33—5.

Razsodba.
Podpisano sresko sodišče je razsodilo
s sodbo z dne 25. januarja 1933, U 1/33-4,
da je Kocbek Simon, rojen leta 1903 na
Sčavnici, tja pristojen, stanujoč pri
Sv. Ani v Slov. gor., oženjen, trgovec,
kriv prekrška o pobijanju draginje in
življenskih potrebščin, ter brezvestne
špekulacije, storjenega s tem, da tekom
meseca decembra 1932. ni imel v svoji
trgovini pri Sv. Ani na Krembergu v
Slov. gor., srez Maribor levi breg, na
vidnem mestu nabitega cenika in v tem
ceniku tudi ni imel popolnega seznama
predmetov, ki jih prodaja, torej kot tr
govec, ki prodaja življenske potrebščine
v obratovalnici, ni imel podrobno ozna
čenih cen, tako da jih vsakdo razločno
vidi.
S tem je zakrivil prekršek po čl. 6. zak.
o pobijanju draginje, življenskih potreb
ščin in brezvestne špekulacije v zvezi s
§ l . z a k . o prekrških z dne 31. decem
bra 1929, ter se po čl. 6. zak. o pobijanju
draginje v zvezi s § 3. zak. o prekrških
obsoja na 1 (eden) dan zapora ter Din
6 0 — denarne kazni, ki se ob neizter
ljivosti izpremeni na nadaljnji 1 dan
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zapora, ter po § 389. akpr. v povračilo
stroškov kazenskega postopanja in izvr.šitve kazni, ki se izrečejo izterljivim.
Sresko sodišSe Sv. Lenart v Slov. gor.,
odd. III., dne 25. januarja 1933.

*
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C 48/33—1.

Oklic.
Dr. Pikuš Janko, odvetnik v Dolnji
Lendavi, je vložil proti Tôïnarju Joe,
221—2 Ave East Calvary, Alta Canada,
tožbo radi Din 1057 s prip.
Usina sporna razprava se določa na
2. inarca 1933 ob 9. uri pri tein sodišču
v sobi šlev. 21.
Toženi stranki se postavi v smislu
§ 27G. o. d. z. Tornar Marija, roj. Domir.ko, poljedelka, Gomilica štev. 147,
za skrbnika, ki jo bo zastopala na njeno
nevarnost in stroške, dokler ne nastopi
sama, ali ne imenuje pooblaščenca.
Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi,
odd. IL, dne 27. januarja 1933.

*
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E 837/32—16.

Sklep.
Zahtevajoča stranka: Osrednja vinar
ska zadruga v Ljubljani.
Zavezana stranka: Scklič Ivana, posestnica na Bledu, radi Din 242-50.
Izvršba z dražbo nepremičnin: zem
ljiška knjiga Rečica, vi. št. 55, 1« jo je
dovolilo tukajšnje sodišče s sklepom,
opr. št. E 867/32—2, se po smislu § 200.,
-št. 3, izvrš. r. ustavlja. Pred pretekom
pol leta po ustavitvi se radi iste terja
tve ne sine . predlagati novo dražbeno
postopanje.
Okrajno sodišče v Radovljici, odd. IL,
dne 30. januarja 1933.

*
E 341/32—17.
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Dražbeni oklic.
Dne 10. m a r c a 1 9 3 3 . dopoldne
ob d e v e t i h bo pri podpisanem so
dišču v 3obi št. 2 dražba nepremičnin:
zemljiška knjiga Subrače, vi. št. 36, 37,
51 in 156.
.
Cenilnà vrednost: vi. štev. 36 in 37
Din 67.705—; vlož. štev. 51 in 156 pa
Din 76.809-—.
Vrednost pritikline: pri vi. štev. ol
Din 3930—.
.
v
Najmanjši ponudek: za vi. štev. 06 ш
37 Din 45.200— in za vi. štev. 51 in 156
Din 48.300—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja.
ki ie ravnal v dobri veri.
;
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče v Višnji gori,
dne 24. januarja 1933.

Vpisi v trgovinski register.
V p i s a l e so se i z p r e m e m b e i n
dodatki pri nastopnih firmah:
132.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 19. januarja.
Besedilo: Jos. Vodnika dediči.
Zaradi izstopa dosedanjih javnih družabnic: tvrdke I. Knez s sedežem v
Ljubljani in , Gogola Anice, zasebne
uradnice v Ljubljani, je prenehala jav
na družba.
Dosedanja javna družabnica Foerster
Vida bo to trgovsko podjetje pod dose
danjo tvrdko naprej vodila kot trgovka
poedinka in tvrdko samostojno podpiso
vala na ta način, da bo lastnoročno za
pisala besedilo tvrdke.
Izbriše se nemško besedilo tvrdke.
Deželno kot trgovinsko sodišče
v Ljubljani, odd. III.,
dne 13. januarja 1933.
Firm. 27 — Re A II 225/14.
*
133.
Sedež: Maribor.
Dan vpisa: 19. januarja 1933.
Besedilo:. Sladkogorska tvornica le
penke in papirja, družba z omejeno za
vezo.
Izbrišejo se kot poslovodje Emanuel
Hillel, Adolf Somlo in inž. Rihard Najman.
Okrožno kot trgovinsko sodišče
v Mariboru, odd. III.,
dne 19. januarja 1933.
Firm. 7/33 — C I 25/23.

Vpisi v zadružni register.
V p i s a l a se je n a s t o p n a z a d r u g a :
134.
;
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 14. januarja 1933.
Besedilo: Kmetijska družba v Ljublja
ni, registrovana zadruga z omejeno za
vezo.
Obrat in predmet: .
Kmetijska družba je kmetijsko-stanovsko-strokovno in gospodarsko zdru
ženje, ki ima namen, pospeševati skup
ne interese svojih članov.
Svoj namen dosega zadruga predvsem
na naslednje načine:
1. nakupuje kmetijske gospodarske
potrebščine in jih dobavlja svojim čla
nom;
2. kupuje od svojih članov kmetijske
pridelke in izdelke ter jih prodaja;
lahko pa te.posle tudi samo posreduje
za svoje člane;
3. naslavlja na državna in samouprav
na oblastva predloge, peticije, mnenja
itd.i ki se tičejo interesov kmetijstva;
4. prireja za svoje člane kmetijska
strokovna in stanovska zborovanja in
predavanja;
5. daje članom strokovna in gospodar
ska novodila;
6. zalaga in objavlja spise, ki so v
zvezi z njenim delokrogom, zlasti izda
ja svoje periodično glasilo:
7. sestavlja kmetijsko statistiko;
8. prireja in podpira kmetijske raz-

stave, sejme, konjske dirke in druge
tekme itd.;
9. ustanavlja podjetja, ki morejo po
speševati kmetijsko proizvodnjo in pre
delavo proizvodov ali se udeležuje pri
takih podjetjih ter pospešuje napredek
in razvoj kmetskega stanu in njegove
organizacije;
10. prireja ali pospešuje diskusije o
izkušnjah in znanstvenih uspehih ter
vzpostavlja zveze s strokovnjaki in uče
njaki, s strokovnimi in drugimi znan
stvenimi društvi doma in v tujini;
11. dela kmetijske poizkušnje.
Zadružna pogodba (statut) z dne
29. decembra 1932.
Vsak zadružnik jamči s svojimi opra
vilnimi deleži in pa z njihovim enkrat
nim zneskom.
Oznanila se izvršujejo po objavah v
»Kmetovalcu«.
Glavni odbor sestoji iz predsednika,
dveh podpredsednikov in 29. članov. Iz
vršilni odbor je izvršilni organ glavne
ga odbora in oskrbuje družbene posle v
smislu navodil in pooblastil glavnega
odbora.
Izvršilni odbor sestoji iz predsednika,
obeh podpredsednikov in šestih članov
glavnega odbora in ravnatelja.
Člani izvršilnega odbora so:
1. Detela Oton, veleposestnik v Pred
dvoru pri Kranju, predsednik;
2. Petovar Lovro, veleposestnik v
Ivankovcih, I, podpredsednik;
3. Sancin Ivo, načelnik kmetijskega
oddelka v pok. v Ljubljani. II. podpred
sednik;
...
4. Pipan Ivan, posestnik v Vižmarjih,
član;
5. Ažman Ivan, posestnik in župan v
H rasah pri Lescah, član;
6. Grad Ivan, posestnik v Beričevem,
član; •
7. Hočevar Fran, posestnik v Stru
gah pri Dobrepolju, član;
8. Pestotnik Ivan, živinozdravnik v
Ljubljanu, član;
.
9. Lenarčič Stanko, posestnik v Novi
vasi, član.
Pravico zastopati zadrugo, ima:
Za zadrugo se podpisuje tako, da se
podpišeta pod njeno tvrdko:
predsednik ali podpredsednik in en
član izvršilnega odbora ali en pooblaščen uradnik;
dva člana izvršilnega odbora, ali
en član izvršilnega odbora, in en za
sopodpisovanje pooblaščen uradnik.
Deželno kot trgovinsko sodišče
v Ljubljani, odd. III.,
dne 13. januarja 1933.
Firm. 37/33 — Zadr. X 318/1.

Konkurzni razglasi
S 1/33-3.
135.

812

Konkurzni oklic.
Razglasitev konkurza o imovini Senica Marije, trg. in pos. v Sevnici kot
lastnice tvrdke Senica Luka, registrovane pod firmo Rg A l 72.
Konkurzni sodnik: predst. okrajnega
sod. y Sevnici, Ročnik Rudolf.
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Upravnik mase: dr. Klemenčič Alojz,
odvetnik v Sevnici.
Prvi zbor upnikov za izvolitev odbora
upnikov ali predlaganje drugega .uprav
nika mase pri okrajnem sodišču v Sev
nici dne 15. februarja 1933 ob 10. uri.
Konkurzni upniki naj prineso doka
zila za izkaz verjetnosti svojih terjatev
| seboj. Pri istem sodišču je oglasiti do
omarca 1933. terjatve upnikov, tudi
a
ko teče o njih pravda. Upnikom, ki
oglasijo
kesneje, se utegnejo naložiti s
te
m povzročeni stroški, oni ne morejo
Prerekati prej ugotovljenih terjatev,
°jih terjatve se pri prejšnjih razdelit
vah ne uvažujejo.
Ugotovitveni narok pri istem sodi
šču dne 22. marca 1933 ob 10. uri.
Inozemski upniki morajo imenovati v
tuzemstvu stanujočega pooblaščenca za
jji'očbe, drugače se jim postavi na nji
hovo nevarnost in stroške.
Kdor ima reči prezadolženca v
Irambi mora naznaniti to upravniku
mase.
"krožno kot konkurzno sodišče v Celju,
odd. L, dne 31. januarja 1933.
Sa 1/33—1.

. 298

Poravnalni oklic.
Uvedba poravnalnega postopanja o
bovini Štefana Ivana, posestnika in tr
t i c a v Kotu 90 pri Črnomlju.
Poravnalni sodnik: dr. Tomšič Rihard,
Resina okrajnega sodišča v Črnomlju.
™ravnalni upravitelj: dr. Malnerič
c, advokat v Črnomlju.
Narok za sklepanje poravnave pri
Krajnem sodišču v Črnomlju dne -9.
^ r c a 1933. ob 9. uri.
•Kok za cglasitev terjatev pri okrajI9<tt S C K i i š e u v Črnomlju do 4. marca

W

Okrožno sodišče v Novem mestu,
odd. III.,
dne 28. januarja 1933.
^6/32-46.

*
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Konec poravnave.
po

ia . r r a J / n a l n i stvari Midorferja Aloj Z l 1ђ' * °jaš. mojstra in trgovca v Nove
Novem
S e s s l d e
m
r
št
S a
otvo r•
.
P
°
°P
6/32—1
v 0 . j ve ne in postopek za prisilno poravnaker ?
stečaja proglaša dovršenim,
VOQS^V Potrditev poravnave postala-pra"krožno sodišče v Novem mestu,,
odd. IL,
dne 24. januarja 1933.
" ""

Kaziglasi raznih uradov
in oblastev
T
•%. 130/2-1933.

oPrvi

205a-2-2

Razglas

** ttt.«Jî , n i Imitaciji za dobavo gramoza
s
3 8
reskn
- H 0 državne ceste št. 50.
ђ а
na
Ч и lK r , f e l 8 t v o v Celju razpisuje po
- banske uprave Dravske ba

novine v Ljubljani z dne 19. januar
ja 1933., V. No. 229/1, prvo javno ustno
licitacijo za dobavo gramoza na progah
km 38—110 državne ceste št. 50.
Licitacija se bo vršila v pisarni teh
ničnega razdelka sreskega načelstva v
Celju v torek, dne 28. februarja, sredo,
dne 1. marca in četrtek, dne 2. mar
ca 1933.
Podrobnosti o licitaciji so razvidne iz
popolnega razglasa, objavljenega v »Služ
benih novinah kraljevine Jugoslavije«
in v »Službenem listu кг. banske upra
ve Dravske banovine« z dne 25. januar
ja 1933., pril. št. 7, kakor tudi iz raz
glasov; nabitih na uradnih deskah sreskiii načelstevv Celju, Ljubljani, Mari
boru, Kranju in Novem mestu.
Srcsko načelstvo v Celju,
dne 21. januarja 1933.
T. No. 120/1—F.

215 a 2—2

Razglas
o prvi ustni licitaciji za dobavo gramoza
za državno cesto v območju tehničnega
razdelka sreskega načelstva v Kranju.
V smislu odloka kraljevske banske
uprave v Ljubljani z dne 19. januarja
1933. št. V. No. 229/1 razpisuje tehnični
razdelek v Kranju na podstavi čl. 86.
do 98. zakona o državnem računovod
stvu z dne 6. marca 1921. in njegovih
izprememb, odnosno pravilnika, natis
njenega y »Službenih novinah« z dne
1(3. februarja 1922. in pravilnika z dne
25. novembra 1921. prvo ustno licitacijo
za dobavo gramoza za državne ceste
št. 2 in št. 51.
Licitacija se bo vršila:
dne 23. februarja 1933. v pisarni teh
ničnega razdelka za progo drž. ceste
št. 2 od km 634 do 663-5;
dne 24. februarja 1933. pri županstvu
na Jeseničan za progo drž., ceste št. 2
od km 663-5 do 709-999;
dne 25. februarja 1933. na županstvu
v Tržiču za progo drž. ceste št. 51 od
km 0-0 do km 21'920.
Vse natančnejše pogoje glej prilogo
»Službenega lista« št. 7 z dne 25. jaпиатја 1933.
Tehnični razdelek sreskega načelstva
v Kranju, dne 21. januarja 1933.
V. No. 111/1933.

213 a 2—2

Razpis
ustne licitacije za dobavo gramoza za
proge med km 497-106 do 577 državne
ceste štev 2 in med km 779413 do
808.666 državne ceste štev. 28.
Po nalogu kraljevske banske uprave
, Dravske banovine v Ljubljani V No 229/1
z dne 19. januarja 1933. razpisuje teh
nični razdelek pri sreskem načelstvu v
Novem mestu na podstavi. Členov 86. do
98: zakona o državnem računovodstvu
z dne 6. marca 1921. in njegovih izpre
memb, odnosno dopolnitev, objavljenih
v »Službenih novinah« z dne 16. febru
arja 1922. in pravilnika, objavljenega
v »Službenih novinah« z dne 25. no
vembra 1921., javno ustno licitacijo za
dobavo gramoza za zgoraj označene
proge državnih cest.
/

Licitacija se bo vršila
v ponedeljek, dne 27. februarja t. 1. ob
devetih v občinski pisarni v Kostanje
vici za proge med km 497-106 do 534*5
državne ceste štev. 2;
v torek dne 28. februarja t. 1. ob de
setih v pisarni tehničnega razdelka za
proge med km 534-5 do 562-5 drž. ceste
štev. 2 in med km 793 do 808-666 drž.
ceste štev. 28;
•
v sredo dne 1. marca t. 1. ob desetih
v občinski pisarni v Trebnjem za pro
ge med km 562-5 do 577 drž. ceste št. 2;
v četrtek dne 2. marca t. 1. ob dveh
popoldne v občinski pisarni v Metliki
za proge med km 779*413 do 793 drž.
ceste št. 28.
Vse natančnejše pogoje glej prilogo
k »Službenemu listu« št. 7 z dne 25. ja
nuarja 1933.
Sresko načelstvo v Novem mestu,
dne 2*. januarja 1933.
*
T. No. 135/1—1933.
260 a—2—1

Razglas.
Tehnični razdelek pri sreskem načel
stvu v Mariboru, levi breg, razpisuje
po nalogu kraljevske banske uprave
Dravske banovine z dne 19. januarja
1933., št. V. No. 229/1
prve javne ustne licitacije za dobavo
gramoza za državne ceste v L 1933./34.
Licitacije so sledeče:
a) dne 2. marca 1933. ob 9. uri v pi
sarni tehničnega razdelka v Mariboru:
1. za drž. cesto Ljubljana—Maribor
od km 110—124-0,
2. za drž. cesto Ljubljana—Maribor
od km 124-0 do km 134-640,
3. za drž. cesto Maribor—drž. meja
od km. 137-400 do km 154-179;
b) dne 3. marca 1933. o-b 8. uri 30
minut pri sreskem cestnem odboru v
Ptuju za proge drž. ceste Maribor—
Ptuj—Ormož:
1. cd km 11-000 do km 18-000,
2. od km 18-000 do km 23-600,
3. od km 23-600 do km 31-000,
4. od km 31-000 do km 38'000;
c) dne 4. marca 1933. ob 8. uri 30
minut v občinski pisarni v Ormožu za
proge drž. cèste Ptuj—Ormož—meda
Savske banovine:
1. od km 38*000 do km 43.000,
2. od km 43-000 do km 50.000,
3. od km 50-000 do km 60-355;
d) dne 6. marca 1933. ob 10. uri pri
sreskem načelstvu v Dolnji Lendavi za
drž; cesto Čakovec—Dolnja Lendava—
madžarska meja:
od km 93*931 do 103-920:
1. od km 93*931 do km 98*000,
2. od km 98*000 do km 103*920,
3. od km 93*931 do km 108-920.
Kok dovrš-itve dobave za vse proge in
rrste gramoza je do 30. septembra 1933.
Sresko načelstvo v Mariboru, levi breg,
dne 24. januarja 1933.

*
Štev. 844/33.

281—3—2

Razpis nabavke.
Za nabavo potrebščin v času od 1.
aprila 1933. do 30. septembra 1933. se
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razpisujejo ustne licitacije, ki se bodo
vršile po določilih čl. 82. do 105. zako
na o državnem računovodstvu in pravil
nika za njegovo izvrševanje
I. dne 6. marca 1933. za goveje meso
in kruli.
II. dne 7. marca 1933. za moko in
mlevske izdelke ter mleko in mlečne
izdelke.
III. Tine 8. marca 1933..za špecerijsko
blago in hišne potrebščine,
vsakokrat ob 11. uri v pisarni uprav
nika.
Pogoje in navodila za udeležbo pri li
citaciji daje uprava bolnice.
Uprava obče državne bolnice
v Ljubljani,
dne 27. januarja 1933.
V.o. 615/1933.

303

Razglas o dražbi lova.
Lov občine Božakovo se bo oddal na
javni dražbi v zakup za dobo 5 let, to
U od 1. aprila 1933. do 31. marca 1938.,
in sicer v soboto, dne 25. februarja
1JQ3. ob 9. uri dopoldne v uradu sree :ega načelstva v Metliki.
Dražbeni pogoji so na vpogled pri
sreskem načelstvu v Metliki med urad
nimi urami.
Sresko načelstvo v Metliki,
dne 20. januarja 1933.
*
No. 616/1933.
3°4

Razglas o dražbi lova.
Lov občine Crešnjevec se bo oddal na
javni dražbi v zakup zA dobo 5 let, to
je od 1. aprila 1933. do 31. marca 1938.,
in sicer v soboto,-dne 25. februarja
1933. cb 9.30 uri dopoldne v uradu sreskega načelstva v Metliki.
Dražbeni pogoji so na vpogled pri
sreskem nač&lstvu v Metliki med urad
nimi urami.
Sresko načelstvo v Metliki,
dne 20. januarja 1933.
*
No. 617/1933.
307

in sicer v soboto, dne 25. februarja
1933. ob 10.30 uri dopoldne v uradu sreskega načelstva v Metliki.
Dražbeni pogoji so na vpogled pri
sreskem nač&lstvu v Metliki med urad
nimi urami.
Sresko načelstvo v Metliki,
dne 20. januarja 1933.
No. 619/1933.

302

Razglas o dražbi lova.
Lov občine Metlika se bo oddal na
:
:
,üvn dražbi v zakup za dobo 5 let, to
je od 1. aprila 1933. do 31. marca 1938.,
in sicer v soboto, dne 25. februarja
1933. ob 11. uri dopoldne v uradu sreskega načelstva v Metliki.
Dražbeni pogoji so na vpogled pri
sreskem načelstvu v Metliki med urad
nimi urami.
Sresko načelstvo v Metliki,
dne 20. januarja 1933.
*
No. 620/1933.

305

Razglas o dražbi lova.
Lov občine Podzemelj se bo oddal na
javni dražbi v zakup za dobo 5 let, to
je od 1. aprila 1933. do 31. marca 1938.,
in sicer v soboto, dne 25. februarja
1933. ob 11.30 uri dopoldne v uradu sreskega načelstva v Metliki.
Dražbeni pogoji so na vpogled pri
sreskem načelstvu v Metliki med urad
nimi urami.
Sresko načelstvo v Metliki,
dne 20. januarja 1933.
*
No. 621/1933.

Razglas o dražbi lova.

Štev. 37—33—prež.

319—3-1

Razpis.
Rektorat univerze kralja Aleksandra I.
v Ljubljani razpisuje mesto docenta za
geologijo in paleontologijo na filozofski
fakulteti.
Prošnje, opremljene v smislu § 3.
urad. zak., se morajo vložiti do dne 16.
marca 1933.
Rektorat univerze kralja Aleksandra
Prvega v Ljubljani,
dne 28. januarja 1933.
Rektor: dr. Slavic Matija s. r.

Razne objave
318

Vabilo
na redni občni zbor
delniške družbe Commerce
v Ljubljani,
ki se bo vršil v ponedeljek, dne 20. fe
bruarja 1933., ob 15. uri v Ljubljani,
Krekov trg 10/11, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Sklepanje o odobritvi bilance za leto
1931. '
2. Volitev upravnih svetnikov.
3. Slučajnosti.
Po § 14. družbenih pravil se smejo
udeležiti občnega zbora oni delničarji,
ki so položili pri družbeni blagajni v
Ljubljani, Krekov trg št. 10/11, šest dni
pred zborovanjem vsaj 10 delnic z ne*
zapadlimi kuponi vred.
Ljubljana, dne 2. februarja 1933.
Upravni svet.
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*

Razid društva.
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Lov občine Suhor se bo oddal na
Jugoslovansko kemijsko društvo —
javni dražbi v zakup za dobo 5 let, to
sekcija
Ljubljana se je glasom sklepa
je od 1. aprila 1933. do 31. marca 1938.,
in sicer v soboto, dne 25. februarja občnega zbora z dne 29. januarja 1933.
1933. ob 12. uri dopoldne v uradu »re razšlo.
'
Za Jugoslov. kemijsko društvo
škega načelstva v Metliki.
- sekcija Ljubljana
Dražbeni pogoji so na vpogled pri
Turk Jakob, bivši predsednik s. r.
sreskem
načelstvu
v
Metliki
med
urad
Razglas o dražbi lova.
*
nimi urami.
817
Lov občine Drašiči se bo oddal na
Sresko načelstvo v Metliki,
• sivii-j dražbi v zakup za dobo 5 let. to
dne 20. januarja 1933.
Razid
društva.
je od 1. aprila 1933. do 31. marca 1938.,
Društvo >Zveza glavnih tobačnih za
in sicer v soboto, dne 25. februarja
ložnikov za Slovenijo 9 sedežem v CeljiK
1933. cb 10. uri dopoldne v uradu sre- Štev. 352/E-Ing. S.
310 se je po sklepu občnega zbora dne
skega načelstva v Metliki.
3. decembra 1932 prostovoljno razšlo.
Razpis.
Dražbeni pogoji so na vpogled pri
Celje, dne 18. januarja 1933.
Mestna elektrarna ljubljanska razpi
sreskem načelstvu v Metliki med urad
Odbor.
suje dobavo električnih števcev. Ponud
nimi urami.
*
nik dobi natančne dobavne pogoje v
Sresko načelstvo v Metliki,
pisarni ravnateljstva mestne elektrarne
309
dne 20. januarja 1933.
Ljubljana, Krekov trg 10/11.
Objava.
Ponudbo je poslati do 18. februarja
No. 618/1933.
203 1933 v zaprtem ovoju z napisom: >PoIzgubil seni izpričevalo in .odpustnioo
' III. razreda meščanske šole v Trbovljab
nudba za števce.«
Razglas o dražbi lova.
na ime: Kolenc Ladi9lav, rodom iz Tr
Lov občine Lokvica se bo oddal na Ravnateljstvo ljubljanske mestne elek bovelj.
trarne
in
vodovoda
iavni dražbi v zakup za dobo ó 1er, to
Proglašam ju za neveljavni.
v Ljubljani, dne 1. februarja 1933.
j * od 1. aprila 1933. do 31. marca 1938..
Kolenc Ladislav s. r.
Izdaja kraljevska ban«ka uprava Dravske banovine. Urednik- Pohar Robert v Ljubljani.
Tiska in 2ala*a; Tiskarna Merkur v LJubljani; njen precUtavnik:Q.Michalek v LJubljani.

\"?.-./«wi»iü^;

Ро&ћша ptoftw* т gefetfrii.

J ü GO S L A V U A

KR A L J E V I NA

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

IV.

Letnik

V LJUBLJANI, dne 8. februarja 1933.
VSEBINA

72. Uredba ö opravljanju izpitov za elektroinstalaterje.
73. Objava, o izpremembah v banovinskem svetu Dravske bano
vine.
74. Odločba, glede elastičnih gum pri motornih vozilih.

75. Objave banske uprave o pobiranju, občinskih IroSarin v
letu 1933.
•
76. Izpremembe v staležu drž. in banovinskih uslužbencev na
področju Dravske banovine.
'_

Uredbe osrednje vlade.

- Člen 3.

Za Črana izpitne komisije se sme postaviti sajno
državljan kraljevine Jugoslavije, ki je polnoleten in. ni
pod varilstvom (skrbstvom) ali v stečaju. Ne.sme se po
staviti: kdor je obsojen s sodno sodbo na izgubo častnih
Na osnovi § 54. zakona,o ob rtih z dne 5. novembra
pravic, dokler ne doseže povračila, pravic ali- rehabilita
1931. in sporazumno z ministrom za gradbe ter po zašli- • cije; kdor je v sodni preiskavi ali dejan pod obtožbo
zaradi zločinstva ali zaradi prestopka, storjenega iz ko
šanju zbornic predpisujem
ristoljubna ali zoper javno moralo; zoper kogar je odre
jena očuvalna odredba,-združena, s kaznijo na'prostosti,
ali zaščitnega nadzora ali prepovedi žahajanja v krčme
o opravljanju izpitov za elektro
ali prepovedi izvrševanja poklica, če te odredbe 5e
instalaterje.*
trajajo.
'• • "•
•
Člen 4.
Člen 1.
Izpit za elektroinstalaterje smejo opravljati osebe:
Če nastopijo pri kakšnem članu komisije okotaoeti,
1. kï so dovršile tehniško srednjo šolo (eiektrostrojni označene v členu 3. te uredbe, ga razreši ban članstva
odsek) ali njej enako drugo šolo in dokažejo, da so po in postavi na njegovo mesto novega člana.
dovršeni šoli praktično delale pet let;
Če je kakšen član v sodni preiskavi ali dejan pod
obtožbo, mu članstvo ne prestane; vendar ne more do
'2. to so : dovršile elektrostròjho delovodsko šolo na
tehniški srednji šoli in dokažejo, da so potem .praktično tični član vršiti svoje dolžnosti, dokler ni preiskava
pravnomočno ustavljena ali kazensko postopanje kon
delale pet let;
3. ki so se učile elektroinstalaterske stroke in prak čano z izvršno sodbo ali rešitvijo sodišča. Za ta čae
opravlja dolžnost njegov namestnik.
tično delale v tej stroki pet let..

uredbo

;

.

.

•' .•-

•••

- Č l e n

2 .

•'

' Izpiti sé opravljajo pred komisijo pri pristojni zbor
nici, izpitna - komisija je sestavljena, iz predsednika in
dveh članov, ki ju odredi predsednik za vsak poedihi
izpit. Predsednik komisije je uradnik banske uprave s
rjopolrio tehniško fakultetno izobrazbo, predvsem iz
elektroströjne .stroke. Postavlja'ga ban za tri leta. Člani
za izpitno komisijo se postavljajo izmed uradnikov ihženjerjev tehniškega oddelka banske'uprave s fakultetno
izobrazbo, predvserh iz elektroetrojne stroke, profesorjev
tehniške • fakultete, profesorjev tehniške srednje'šole,
elektrotehnikov in mojstrov 4 elektromstalaterjev po spis
ku, čigar skupno število/znaša šest članov. Člane postav
lja ban za. dve leti.
•: :'•.
.
Ob razporedu članov komisije mora predsednik • po
možnosti odrediti, da je v komisiji vselejr en član inže^
njer; iz elektroströjne stroke.

"( Člen 5.1 ;.

i.

. Č l a n i izpitne, komisije .ne morejo biti osebe, ki so
s kandidatom v sorodstvu v ravni ali stranski črti-do
drugega kolena in pri katerih je bil kandidat zaposlen
v letu, minulem neposredno pred izpitom. Člani komi
sije, ki so s kandidatom v sorodstvu ali v sovraštvu, se
izločijo. 0 izločitvi komisije odloči ban in je njegova
odločba izvršna.
•<:•..
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'

•

•'•"' Dolžnost" članov izpitne komisije j e obvezna in se
brez važnega razloga ne sme' odkloniti..,, t ( .
••'• • ' . • ' ; • "
1
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'•' Če čl an ' izpitne' komisije bfei \ opravičenega. razloga
noče vršiti redno svoje dolžnosti, gâ sme, kaznovati.pred
sednik komisije z denarno kaznijo do 500 àinarjev., Zoper odločbo o kazni je dopustna, pritožba na ,bana. Ob
an n
'* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne ponovni nerednosti ga sme T> a predsednikov pred. log razrešiti dolžnosti članstva komisije.
22. oktobra 1932., št. 245/XCI V/657,
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11. kos.

Če predsednik ne vrši svoje dolžnosti, ga razreši
ban dolžnosti in postavi novega.
Člen 8.
Za opravljanje mojstrskih izpitov je pristojna komi
sija pri zbornici, v katere območju je prebil kandidat na
delu poslednjih 6 mesecev pred izpitom, ali če ni bil
žacoslen, ako je isti čas bival v območju zbornice. Oprav
ljanje izpita pred nepristojno komisijo ni dopustno. Iz
jemoma se'sme opravljati izpit pred krajevno nepristoj
no komisijo druge banovine, če dobi kandidat za to
odobritev od bana tiste banovine, v katere območju je
dotična izpitna komisija. Ta odobritev se izda sporazum
no z banom tiste banovine, v katere območju bi bilo
treba izpit opravljati.
Člen.9.
Predsedniku in članom komisije sme postaviti ban
namestnike iz istih uradov, odnosno ustanov in strok,
iz katerih so oni postavljeni.'Če so predsednik aH redni
člani zadržani, vrše namestniki veljavno posle predsed
nikove, odnosno članov.
Člen 10.
Prijavo za opravljanje izpita vloži kandidat nepo
sredno pri pristojni zbornici. Prijava se mora podati
pismeno z izrecno izjavo, ali je kandidat izpit že oprav
ljal. Kandidat, ki je izpit ponavljal, mora to izrecno
navesti.
•
Prijavi je treba priložiti:
1. kratek svojeročno napisan popis strokovne zapo
slitve, prebite do izpita;
2. krstni (rojstni) list;
3. dokaz, da izpolnjuje pogoje iz člena 1. te uredbe;
4. potrdilo o položeni izpitni taksi (člen 10.).
Dokaz o izvršenem praktičnem delu po točkah 1.
in 2. člena 1. te uredbe se poda z izpričevalom po § 249.
zakona o obrtih z dotično poslovno knjižico o zaposlitvi
kot pomočnik; za dokaz o učenju in praktičnem delu
po točki 3. člena 1. te uredbe pa služi potrdilo o trajanju
učenja, pomočniško izpričevalo in poslovna knjižica o za
poslitvi kot pomočnik (delavec).
Člen 11. <
Kandidat mora položiti za opravljanje izpita predhod
no pri pristojni zbornici takse največ v znesku 450 di
narjev. Iz dohodkov te takse se izplačuje vsem članom
izpitne komisije za izgubo časa in stroške povračilo, ki
mu določi višino ban. Prav tako se povračajb iz te vsote
za stroške izdaje diplome (izpričevala) in ostale pisar
niške potrebe dejanski izdatki, katerih vsota sme zna
šati, največ 30 dinarjev.
Člen 1.2.
Prejeto prijavo izroči zbornica predsedniku izpitne
komisije, ki mora vse priloge, omenjene v členu 9. te
uredbe, preskusiti in najdlje v 15 dneh odločiti, ali se
kandidat lahko pripusti k izpitu. Ta odločba se vroči
kandidatu pismeno preko pristojne zbornice in se mu
ob istem času označi rok za opravljanje izpita.
Nezadostno in nepopolno predložene priloge je treba
kandidatu takoj vrniti s pozivom, naj jih-v odrejenem
roku dopolni in zopet vroči.
.
, Če. kandidat ne izpolnjuje pogojev, se takoj zavrne
z obrazloženo odločbi Zoper to odločbo ima kandidat
pravico prffožbe na bana, ki jo mora v 15 dneh do
končno rešiti.

Člen 13.
Predsednik mora člane izpitne komisije za dotični
izpit pismeno pozvati. Poziv se mora vročiti pet dni pred
opravljanjem izpita.
Člen 14.
Izpit je sestavljen iz pismenega in ustnega dela.
-Člen 15.
Pismeni izpit (klavzurna naloga) traja največ dva
dni po osem ur na dan, naloga pa se izdeluje ob stalnem
nadzorstvu komisije. Pri izdelovanju té haloge sme upo
rabljati kandidat pomožna sredstva, kakor: tabele, for
mule in tehniške priročnike, ki mu jih komisija dovoli.
Člen 16.
Ustni izpit sme opravljati samo tisti kandidat, ki je
pismeno (klavzurno) nalogo opravil. Če se pismena na
loga od komisije ne sprejme, se kandidat zavrne od na
daljnjega (ustnega) opravljanja izpita in se smatra, da
izpita ni opravil. Ustni izpit se opravlja pred izpitno
komisijo, mora pa trajati najmanj dve uri.
Člen 17.
Predmeti pismenih izpitov so ti-le:
1. izdelava projekta električne razsvetljave za manj
šo zasebno ali javno zgradbo ali manjše delavnice ali
projekta motorne instalacije;
2. določitev velikosti žarnic v poedinih prostorih
danega tlorisa iz tabel, prerez prevodnikov, razporedi
tev žarnic in omrežja, razporeditev elektromotorjev, če
jih je kaj; z označbo vseh drugih pomožnih aparatov,
razporeditev žarnic na faze, sestava razdelilnega načrta;
3. izdelava proračuna za instalacijo iz obsega pravi
ce točke 1.;
4. pismena izdelava obrazca prošnje, ki jo je vložiti
elektroinstalaterju na pristojna oblastva zaradi izdaje
dovolitve, s tehnično in računsko obrazložitvijo, iz kate
re se mora videti, ali zna kandidat poleg poznavanja za
konskih predpisov dobro državni jezik in ali je vešč
pisanju.
Ustni izpit obseza naslednje predmete:
1. zagovor pismene naloge, iz katerega se mora vi
deti, katere poglavitne činjenice so vodile kandidata pri
obdelavi pismene naloge;
2. poznavanje splošne in uporabne elektrotehnike,
in to: obči zakoni električnega toka; proizvodnja elek
tričnega toka; električni generatorji in motorji, njihova
karakteristika glede na njih obtežbo in število obračajev, delovanje, strega in uporaba;
3. poznavanje elektrotehnike slabega toka, in to pro
izvodnje slabih tokov, uporabe slabih tokov (električnih
zvoncev, telefona);
4. poznavanje tehnologije, električnega materiala,
preizkušanje instalacije in ugotavljanje napak;
5. poznavanje zakonov in predpisov ò uporabi materiala v električnih napravah in instalacijah;
6. poznavanje prostega knjigovodstva in spieja;
7. obče poznavanje zakonodajstva, in to: ustave kra
ljevine Jugoslavije, zakona o obrtih, trgovinskega zako
na, zakona o zavarovanju delavcev, zakona o zaščiti de
lavcev in tudi ostalega gospodarskega in socialnega
zakonodajstva. ki je v zvezi z izvrševanjem elektroinstalaterskega obrta.

11. kos.

Ill
Člen 18.

Kandidatova ocena je: >izpit opravil« ali sizpita ni
opravil«.
0 izpitu vsakega kandidata se vodi poseben zapis
nik; vanj se vpisujejo vsa vprašanja pri izpitu, kakor
tudi uspeh iz vsakega predmeta. Oceno iz poedinih pred
metov predlaga izpraševatelj, določi jo pa izpitna komi
sija. Predsednik odredi izmed članov izpraševateljev
zapisnikarja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije, ove
rovljen prepis pa se vroči pristojni banski upravi na
znanje. Vsi zapisniki izpitne komisije se zvežejo v knjigo
zapisnikov, ki jo hrani zbornica.

Člen 26.
Ta uredba stopi v moč z dnem, ko se razglasi v
>Službenih novinah«. Od tega dne se ukinejo vsi prejšnji
predpisi o opravljanju teh izpitov.
V Beogradu, dne 10. oktobra 1932.; II. br. 34.523/u.
Minister
za trgovino in industrijo
Mohorič s. r.

Banove uredbe.
73.

Člen 19.

.

Kandidatu, ki izpit opravi, izda zbornica >mojstfsko izpričevalo« po predpisanem obrazcu. Izpričevalo
podpišeta predsednik komisije in uprava zbornice. Moj
strsko izpričevalo se mora izročiti kandidatu po oprav
ljenem izpitu najdlje v 8 dneh.
Člen 20.
Ce kandidat .pri izpitu ne zadovolji, sme izpit ponav
ljati v roku, ki ga določi komisija; toda rok za ponavlja
nje izpita ne sme biti krajši od štirih mesecev, niti daljši
od leta dni.
Člen 21.
Ce je kandidat pismeni del izpita opravil, pri ustnem
delu pa ni zadovoljil, ga sme komisija pri ponovnem
izpitu oprostiti opravljanja pismenega dela izpita.
Člen 22.
V območju banovine vrši kontrolo nad poslovanjem
izpitnih komisij ban, vrhovno kontrolo pa vrši minister
za trgovino in industrijo.

I. No. 1012/2.

Objava.
Z reŠenjem gospoda ministra notranjih poslov
III. br. 4663 z dne 6. februarja 1933. so bili postavljeni
za člane banovinskega sveta Dravske banovine: za mesto
Ljubljana g. Vidmar Stane, industrialec v Ljubljani, za
mesto Tržič g. Snoj Hinko, poslovodja v predilnici in
namestnik župana v: Tržiču, zà mesto Radeče g. Ravnikar
Josip, posestnik, Žagar in lastnik električne centrale v
Radečah, za srez Dolnja Lendava g. Erjavec Mihael,
posestnik in župan v Bratoncih, za srez Kočevje pa
g. Arko Ivan mL, trgovec v Ribnici
Z istim odlokom so bili na lastno prošnjo razrešeni
dolžnosti člana banovinskega sweta g. Bonač Fran, indu
strialec v Ljubljani, g. Rus Ivan, industrialec v Loškem
potoku, za srez Kočevje in g. Litrop Štefan, obrtnik v
Turnišču, za srez Dolnja Lendava,. ter g. Lončar Ivan,,
hotelir in narodni poslanec iz Tržiča.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 6. februarja 1933.
Ban; dr. Marušič s. r.
74.

Člen 23;
Vsi posli, ki so poverjeni po tej uredbi banu, odnos
no banski upravi, se vrše preko oddelka (odseka) za
trgovino, obrt in industrijo pri banski upravi.
Člen 24.
Posle, ki jih vrši po tej uredbi banska uprava,
opravlja v območju uprave mesta Beograda minister za
trgovino in industrijo. Clane izpitne komisije postavi
skladno z odredbami te uredbe minister za trgovino in
industrijo. Predsednik komisije in ostali člani komisije
se postavljajo izmed uradnikov inženjerjev ministrstva
za gradbe, in to prvenstveno iz elektrostrojne stroke,
ministrstva za trgovino in industrijo, učiteljskega osebja
tehniške fakultete in tehniške srednje šole, pooblaščenih
elektrostrojnih inženjerjev, elektrotehnikov in elektroHistalaterjev. Ob razporejanju članov izpitne komisije
odredi predsednik, da je v komisiji po možnosti redno
e
n član elektrostrojni inženjer.
Člen 26.
Kandidati, ki se prijavijo za opravljanje izpita, a
џ
Dimajo listin, navedenih v členu 10. te uredbe» smejo
dokazati čas, prebit do uveljavitve zakona o obrtih na
učenju in zaposlitvi kot pomočnik, kljub odredbi tretjega
odstavka člena 10. te uredbe s kakršnimkoli dokaznim
sredstvom. •

-V. No. 860/1.

Elastične gume pri motornih vozilih.
Ministrstvo ža gradbe je z razpisom M. G. br. 34.895/32
z dne 21. januarja t. 1. odobrilo, da se more uporabljati
pri motornih vozilih elastična guma znamke >Reithoferc
novega modela z zračnim kanalom po dolžini obroča do
konca 1934. leta. Označeni' model ima v prerezu sledečo
obliko:

11. kos.

112
Druge znamke tvrdke »Reithofer« so prepovedane
od dne, ko'se ta odredba objavi v »Službenem listu kra
ljevske banske uprave« dodatno k pojasnilu o elastičnih
gumah, »Služb. list« št. 119/8 iz leta 1932.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 1. februarja 1933.
Po pooblastilu bana,
načelnik tehničnega oddelka:
ing. M. Kraje s. r.

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 25. januarja 1933.

76.

' . ' . ; • •"....'..'.

Izpremembe
75.

Objave banske uprave
o pobiranju občinskih trošarin
v letu 1933.
II. No. 3973/1.
Občina Ptuj, v srezu ptujskem, bo pobirala od dneva
razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933. naslednje
občinske trošarine:
a) od 100 1 vina Din 150—,
b) od 100 1 vinskega mošta Din 75*—,
c) od 100 1 piva Din 100—,
č) od lil stopnje alkohola špirita in špiritnih izdel
kov Din 10-— in od hI stopnje alkohola žganja Din S—,
d) od šampanjca po Din 20-— od litra,
e) od 100 l sadnega mošta Din 25--^,
fj.od goveda nad 1 letom Din 20—,
g) od goveda pod 1 letom Din 10-—,
h) od prašičev Din 10-—,
;
i) od drobnice Din 5 — ,
j) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 20—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 2. februarja 1933.
II. No.'27282/1.
'

Občina Stopercc, v svezu šmarskem. bo pobirala od
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933. na
slednje občinske trošarine:
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 in špiritnih izdel
kov Din 15-—,
d) od hI stopnje alkohola žganja Din 5 — ,
e) od goveda nad 1 letom Din 20—,
f) od goveda pod 1 letom Din 10—,
g) od prašičev Din 5*—,
h) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 20—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 31. januarja 1933.
•II. No. 26354/1.
'.;.•
Občina Špitalič, v згехи Kamnik, bo pobirala' od
dneva razglasitve v »Službenem Ii3tu«.v letu 1933. na
slednje občinske trošarine:
a) od 100 1 vina Din 100—,

v staležu državnih in banovinskih
uslužbencev na področju Dravske
banovine.
A. Državni uslužbenci.
>
Z odlokom kraljevske banske uprave z dne 28; ja
nuarja 1933., I. No. 939/1, je postavljen P o l h J a k o b ,
policijski stražnik I. razreda — zvaničnik prve položajne
skupine pri predstojništvu mestne policije v Mariboru,
za policijskega nadstražnika prve ;a) skupine zvaničr'kov na dosedanjem službenem mestu.
*
Z odlokom banske uprave Dravske banovine z dne
25. januarja 1933, I. No. 303/1, je premeščen po službeni
potrebi M i 1 j a v e c A rt t o n , služitelj pri sreskem načelstvu v Gornjem gradu, h kraljevski banski upravi
v Ljubljani. .
' . . . ; . . . .
Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
vine v Ljubljani z dne 20. januarja 1933., I. No. 7483/3,
je bil postavljen R o ž a n c V i k t o r za služitelja II. polo
žajne skupine pri dri. bolnici za duševne Tjolezni na
Studencu.
' '.' '.'
B. Banovinski uslužbenci.
Z odlokom kraljevske banske uprave z dne 20. ja
nuarja 1933., I. No, 8453/1 je bil postavljen inž. D o l e n c
A n t o n , ' banovinski tehnični višji, svetnik. IV. skupine
druge stopnje pri kraljevski banski upravi Dravske
banovine v Ljubljani, za banovinskega tehničnega višjega
svetnika IV. položajne skupine prve stopnje na dose
danjem službenem mestu.
Z odlokom kraljevske banske uprave z dne 20. ja
nuarja 1933., L No. 8454/1—32, je postavljen inž. F i 
s c h e r ' F r a n j o , banovinski tehnični svetnik IV.' sku
pine druge stopnje pri kraljevski banski upravi Dravske
banovine v Ljubljani, za banovinskega tehničnega višjega
svetnika IV. (četrte) položajne skupine prve stopnje na
dosedanjem službenem mestu. .
Z odlokom kraljevske banske uprave z dne 20. ja
nuarja 1933., I. No. 7091/1—1932., je postavljen ing. F u g i n a . E d v a r d , banovinski tehnični svetnik. VI. skupine
pri kralj, banski upravi Dravske banovine v Ljubljani,
za banovinskega tehničnega svetnika, V. položajne sku
pine na dosedanjem službenem mestu.
Z odlokom Dana Dravske banovine z dne 12. januar
ja 1933., L No. 5,136/3, postavljeni zdravnik-uradniški
pripravnik v,javni bolnici v Murski.Soboti, dr. P.avlin
J o ž a , se je odrekel tej službi.
• . i

Izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine: njen predstavnik in urednik: Pobar Robert o Ljubljani.
Tiska ш zalaga. Tiskarua >Merkur< v Ljubljani;-njen predstavnik: Olmar Michalek v Ljubljani,
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SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE
Priloga h kosu 11. IV. letnika z dne 8. februarja 1933.

Razglasi kraljevske
banske uprave
П. No. 3510/1.

339

Razglas.
Direkcija državnih železnic v Ljub
ljani namerava podaljšati klanëino in
preurediti tirne naprave na železniški
Postaji y Višnji gori. Na njeno prošnjo
se razpisuje o tem na podstavi mini
strske naredbe od 25. januarja 1879,
avstr. drž. zak. št. 19, in zakona od 18.
februarja 1878, avstr. drž. zak. štev. 30,
Politični obhod v zvezi z razlastitveno
razpravo za delno razlastitev zemljišč
Pare. št. 383, 382, 385, 802/1 in 790/2,
kat. obč. Dedni dol, ki so potrebna v
gornji namen.
Komisijska razprava-bo
.
v ponedeljek dne 20. februarja 1933.
s
sestankom komisije ob 9. uri na ime
novani železniški postaji.
Seznamek zadevnih zemljišč in dotič
ni načrti so od dneva objave tega raz
glasa v občini Dedni dol pa do dne 19.
februarja 1933. razgrnjeni pri občin
skem uradu imenovane občine, kjer
Uh morejo udeleženci med uradnimi
^rami vpogledati.
Do dne 17. februarja 1933. lahko vloži
Vs
ak udeleženec pri sreskem načelstvu
v
. Litiji usten ali pismen ugovor zoper
naitieravano gradnjo in' zahtevano raz
lastitev; najkesneje pa "se morejo taki
ugovori prijaviti ustno ali pismeno
vodji razprave do .njenega zaključka.
Poznejši ugovori bi se v smislu § 15.,
ods
t . 4., cit. zakona ne mogli upoštevati.

niso bili obsojeni zbog kaznivih dejanj
iz koristoljubja, eventualna dokazila o
strokovni usposobljenosti) je vložiti naj
kesneje do 28. februarja 1933. pri sre
skem cestnem odboru v Celju.
Kraljevska banska uprava Dravske
banovine
v Ljubljani, dne 4. februarja 1933.

nah« in na razglasni deski tehničnega
oddelka.
Kraljevska banska uprava Dravske
banovine
v Ljubljani, dne 1. februarja 1933.
# VI. No. 2870/1.
343

*

Izprememba v imeniku
zdravniške zbornice za
Dravsko banovino.

#

Kraljevska banska uprava Dravske
banovine
v Ljubljani, dne 2. februarja 1933.
Po pooblastilu bana
načelnik upravnega oddelka:
dr. Stare s. r.

I. No. 1158/1.

365

Razpis.
Na osnovi § 31. zakona o banski
upravi se razpisuje v območju sreskega
cestnega odbora v Konjicah službeno
mesto banovinskega cestarja, in sicer na
banovinski cesti I. reda št. 18. Stra
nice—Vitanje za progo od km 0*00 do
km 7-190.
Prosilci za to mesto morajo izpolnje
vati pogoje iz čl. 2. uredbe o službenih
razmerjih državnih cestarjev in njih
prejemkih in ne smejo biti mlajši od 23
in ne starejši od 30 let.
Lastnoročno pisane in s kolkom za
1
Din 5-— kolkovane prošnje, opremljene
s pravilnimi in zadostno kolkovanimi
prilogami (rojstni in krstni list, domo
vinski list, zadnje šolsko izpričevalo,
dokazilo o odsluženju kadrovskega roka,
zdravniško izpričevalo, nravstveno izpri
čevalo, potrdilo pristojnega oblastva, da
niso bili obsojeni zbog kaznivih dejanj
iz koristoljubja, ' eventualna dokazila o
strokovni usposobljenosti) je vložitunajkesneje do 28. februarja 1933. pri sre^
skem cestnem odboru v Konjicah. \
Kraljevska banska uprava Dravske
banovine
v Ljubljani, dne 3. februarja 1933.
*
K V — No. 156/39.

315—3—2

Razglas o licitaciji.

Kraljevska banska uprava Dravske
-banovine v Ljubljani razpisuje za izvr
šitev pralne naprave, centralne kur
*
jave, vodovoda in toplovodne naprave
I. No. 1059/2.
366 III. etape v drž. bolnici za duševne bo
lezni Novo Celje
Razpis.
novo I. javno pismeno ponudbeno lici
Na osnovi § 31. zakona o banski
Upravi se razpisuje v območju sreskega tacijo na dan 1. marca 1933 ob 11. uri
dopoldne
petnega odbora v Celju, službeno mev
sobi
št.
38
tehničnega
oddelka-v Ljub
v*° banovinskega cestarja, in sicer na
°lnovinski cesti I. reda št. 8 za progo ljani. Pojasnila in ponudbeni pripo
močki se proti plačilu napravnih stro
°<1 km 47-418 do 51-100.
Prosilci za to mesto morajo izpolnje škov dobivajo med uradnimi urami v
vati pogoje iz čl. 2. uredbe o službenih sobi št. 48.
ponudbe na vsoto odobrenega'prora
Razmerjih državnih cestarjev in njih
Prejemkih in ne smejo biti mlajši od 23 čuna Din 480.567-25, oziroma 476-795-25
1,1
Din po alternativi je za ves posel pred
ne,starejši od 30 let.
Lastnoročno pisane in s kolkom za ložiti v obliki z detajli dopolnjenega
Um 5--— kolkovane prošnje, opremljene uradnega ' proračuna. Celotni ponudni
s pravilnimi in zadostno' kolkovànimi vsoti za obe alternativi morata biti nižji
Pplogami (rojstni in krstni list, domó- kot znesek Din 474.800-25, ki je bil do
.vinski list, zadnje šolsko izpričevalo, sežen na II. ofertni licitaciji dne 27. de
jiOKazilo o odsluženju kadrovskega roka, cembra 1932.
Podrobnosti razpisa so razvidne iz
zdravniško izpričevalo, nravstveno izpri
čevalo, potrdilo pristojnega oblastva, da I razglasa o licitaciji v >Službenih novi- J

Dr. L o g a r Ivan, zdravnik v Ljub
ljani in dr. R o š Bogomil, zdravnik v
Ljubljani, sta vpisana v imenik zdrav
niške zbornice za Dravsko banovino v
Ljubljani.
'
(
Kraljevska banska uprava Dravske
banovine
v Ljubljani, dne 31. januarja 1933. '

Razglasi sodišč
in sodnih oblastev
C 94/32.

Oklic.

321

Tožeča stranka: Sever Anton, trgovec,
Semič, je vložila proti toženi stranki:
Mantel j Franc, pos. Vavpča vas št. 7,
sedaj neznanega bivališča . v . Kanadi,
radi Din 2648-— s prip. k opravilni
št. C 94/32—1 tožbo.
Narok za ustno razpravo se je dolo
čil na 28. marca 1933. ob devetih pred
tem sodiščem v izbi; št. 7, razpravna
dvorana.
• Ker je bivališče tožene stranke ne
znano, se postavlja g. Niko Furlan, višji
pisarniški oficial v Črnomlju, za skrb
nika, ki jo bo zastopal na njeno nevar
nost in stroške, dokler ne nastopi sama
ali ne imenuje pooblaščenca.
Okrajno sodišče v Črnomlju, oda. IL,
dne 27, januarja 1933.' ;

*

A 241/32—9.

362

Oklic, s katerim se sklicu
jejo zapuščinski upniki.
Lebar Mihael, posestnik v Zagaju
št. 10, obč. Ponikva ob j . žel, je umrl
dne 10. oktobra 1932.
Vsi, ki imajo kako terjatev do zapu
ščine, se pozivljejo, da napovedo in do
kažejo svoje terjatve pri tem sodišču,
dne 14. marca 1933. dop. ob 9. uri v
sobi 18 ustno, ali pa (io tega dne'pis
meno, sicer ne bi imeli upniki, ki niso
zavarovani z zastavno pravico, nikakr
šne nadaljnje pravice do te zapuščine,
ako bi s plačilom napovedanih terjatev
pošla.
Okrajno sodišče Šmarje p. Jelšah,
odd. L, dne 4. februarja 1933.:-..
::

*'"- '
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A 71/32—20.

239—3—3

Dražbeni oklic.

Poklic dediča neznanega
•m

•

•• • v

v

bivališča.
Pavs Marija iz Gor. Brezovice 21 je
dne 4. maja 1932 umrla. Poslednja volja
se ni našla.
Gazvoda Janez, žapustnice brat, či
gar bivališče ni znanoy se pozivlje, da
se tekom e n e g a l e t a od danes na
prej zglasi pri tem sodišču. Po preteku
tega roka se bo obravnavala, zapuščina
z ostalimi dediči in z gospodom Likar
jem Josipom iz Kostanjevice, ki je bil
odsotnemu postavljen za skrbnika.
Okrajno sodišče Kostanjevica,
dne 31. decembra 1932.

*
Ne I 852/33—1.

335—3—1

Amortizacija.

Vpisi v zadružni register.

344

E IV 2720/32—6.

V p i s a l e so s e i z p r e m e m b e in
dodatki pri nastopnih zadrugah:
140.
Sedež: Maribor.
Dan vpisa: 19. januarja 1933.
Besedilo: Kreditna zadruga uslužben
cev drž. železnic v Mariboru, registrovana zadruga „z omejeno zaVezo.
Izbriše se član upravnega odbora Re
gent Franc, vpiše pa novoizvoljeni član
upravnega odbora Pagon Franc, želez
niški uradnik v Mariboru.- ,.••....
Dosedanja pravila se nadomestijo z.
novimi pravili, ki so bila ,sprejéta na
rednem občnem zboru dne 3. aprila 1932.
Okrožno kot trgovinsko. sodišče
v Mariboru,
dne 19. januarja 1933.
Firm 54/33 — Zadr. IV.69/7.
*
141.
Sedež: Maribor.
Dan vpisa: 26. januarja 1933.
Besedilo: Splošno vzajemno podporno
in kreditno društvo, registrovana zadru
ga z omejeno zavezo v Mariboru.
Izbriše se dosedanji član načelstva
Vogrin Franc.
Dosedanji član načelstva Gregore Ja
kob je podnaČelnik.
Okrožno kot trgovinsko sodišče
• v Mariboru, odd. III.,
'
dne 26. januarja' 1933. '
Firm. 43/33 — Zadr. V 30/8.

Dne 3. m a r c a 1 9 3 3. dopoldne ob
p o l d e s e t i h bo pri podpisanem so
dišču v sobi št. 27 dražba nepremičnin:
zemljiška knjiga Koroška vrata, vložna
št. 87, 162, 184.
. . .
; Cenilna vrednost: Din 295.548-58 in
Din 43.03333.
Vrednost pritikline: Din 3760-—.
Najmanjši ponud.ek: Din 228.228'—.
Pravice, ki bi ne pripuščale .dražbe.
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž
benem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja.
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče v Mariboru,
dne 17. januarja 1933.

Na prošnjo g. Jožeta Butare st. iz Cer*
kelj št. 14 ob Krki se uvaja postopanje
radi amortizacije po navedbah predla E . I V 3955/32—6.
345
gatelja baje izgubljene vložne knjižice
Hranilnice in posojilnice reg. zadr. z
u. z. v Cerkljah ob Krki št. 1446 v po
Dne 3. m a r c a 1 9 3 3, dopoldne ob
imenski vrednosti po Din 10.512-96, ter p o l e n a j s t i h bo pri podpisanem
зе imetnik te knjižice poziva, da svoje sodišču v sobi št. 27 dražba nepremičpravice do te knjižice uveljavi tekom nin: zemljiška knjiga k. o. Studenci, vi.
šestih mesecev od dneva tega oklica, št. 191, 434.
ker bi se sicer navedena vložna knji
Cenilna vrednost: Din 175.500-—.
žica proglasila za neveljavno in bi Hra
Najmanjši ponudek: Din 87.750-—.
nilnica in posojilnica reg. zadr. z n. z.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, je
v Cerkljah ob Krki na to knjižico nalo priglasiti sodišču najpozneje pri dražbe
ženi denar smela izplačati brez pred nem naroku pred začetkom dražbe, sicer
ložitve vložne knjižice,' odnosno izdati
bi se ne mogle več uveljavljati glede
novo vložno knjižico.
nepremičnine v škodo zdražitelja. ki je
ravnal v dobri veri.
•
Okrajno sodišče v Krškem, odd. I.,
V ostalem se-opozarja na dražbeni
dne 3. februarja 1933.
'
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
*
sodišča....'-...,..
342
Ne I 248/33—2.
Okrajno sodišče v Mariboru,
dne 14. januarja 1933. ..
Na prošnjo èpiclina Štefana, posestnika v Veliki Pplani štev. 175, se uvaja
postopanje za amortizacijo
naslednjih
vrednostnih ;papirjev, ki jih je prosilec.
I z b r i s a l i s t a se n a s t o ' p n i f i r m i :
baje izgubil, ter se njih imetnik pozivlje, da uveljavi tekom 6 meseçey ро^, '138....
Sedež: Kozje.
Čenši od dneva objave svoje pravice,
Dan izbrisa: 24., januarja 1933.
sicer bi se po poteku tega roka pro
Besedilo: Kobi Vladimir, lesna trgoglasilo, da so vrednostni papirji brez
Mha..
•..:, ^ . , . , ' :
moči.
Cbratni predmet:'.nakup in prodaja
Oznamenilo vrednostnih papirjev: j
Vložna knjižica štev.. 915 Hranilnice lesa,,
Zbog onusta obrata.'
in posdjilnicë r. fe z n. z. v Crenšovcih *
Okrožno kot trgtmrisko* sodišče v Celju,
z vlogo Din 5791-'20ij : ' /
;
;
dne. 24. januarja 19,33.
Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi,
Firm. ; 4'33 - ' Rg A. III 101/2.
. odd. L, dne 31. januarja 1933.

Dražbeni oklic.

142.; . - • ..
, .-;
Sedež: Maribor,
! Dan vpisa; 19. januarja 1933.. ,
Besedilo: Stavbena,•zadruga;.;?L.a8tni
dom« v Mariboru, registrovana zadruga
z omejeno zavezo. -•
Izbriše se dosedanji član načelstva
dr. Anton Jerovšek,'vpiše pa novoizvo
ljeni član načelstva Krajne Marko, po- >
sojilniški uradnik v Mariboru.
Okrožno kot trgovinsko sodišče
v Mariboru, odd. III., ,
' d n e 19. januarja 1933.
Opr. št. Firm: 56/33 ^ - Z d r / I V 10/7.

Amortizacija.

Vpisi v trgovinski register.;

v

Popravek dražbenega
oklica.
V dražbenem oklicu z dne 17. janu
arja 1933-opr. štev. E Va 2677/32-^-12,
priobčenem v prilogi h kosu 8. letošnje
ga letnika >Službenega listai na strani
39, se mora število vložka v davčni ob
čini Trnovsko predmestje glasiti pravil
no >1546c (namesto 1548).
Okrajno sodišče v Ljubljani, odd. Va,
dne 31. januarja 1933.

№•'••,•"••:

-•'••• : u

. . ' •

S3dež: Maribor.
Dan izbrisa; 26. januarja 1933. ,. < ; •.;
i Besedilo: Domača pletarna J. Kalisch,
Maribor.
Obratni predmet: Trcoviha s pletilnimi stroji, pletilnimi izdelki, in pletilno,
pr°io.

• ,

•

i

:

'

•

•

•

•

•

.

#

•

•

•

•

Коцкшш razglasi

• S 18/32/74*:

Zbog prestanka obrta, .•;,- •
Okrožno kot trgovinsko sodišče
v Mariboru, odd. III., .
dne 26. januarja 1933. • . ... {
., Firm 81/33 - R e g ;A H I 199/5.

'

143.
•
' ' -";"
Sedež: Slatina Radenci.
Dan vpisa: 26. januarja 1933. ;*
Besedilo: Zadružna elektrarni? v Sla
tini Radencih, registrpvana zadruga z
.omejeno zavezo.
'Izbriše se dosedanji član''načelstva
mag. pharm: Poljak Franjo, vpiše pa
novo kooptirani član načelstva Domanjko Franjo,, posestnik iifgostilničar vSlatina Radenci.
'*
••••<•..
!
Okrožno kot trgovinsko sodišče
j
:
v Mariboru,
- .
dne 26.' januarja 1933. ,•
Firm. 80/33 — Zadr. V ЛШ- '•'•;

Ì44.

:

••

•

350

•

Potrditev poravnave.
Šfe£ajna zadeva: Novak Janko in Julijana, neprot. trgovca s. šivalnimi; str o ji,

Štev. 11.

Stran 59.

kolesi, gramofoni in radio-aparati v
Celju, Prešernova ul. 22.
Potrjuje se poravnava, katero sta
sklenila prezadolženca s svojimi upniki
na poravnalnem naroku dne 30. janu
arja 1933 in ki določa, da se dolgovi
konkurzne mase kot taki poravnajo
prednostno v 14, dneh po pravnomočno
sti poravnave, terjatve upnikov I. in II.
razreda v celotnem iznosu v smislu
§ 162/1 konk. zak., terjatve upnikov pa
z 20°/o,kvoto v 10 mesečnih obrokih
' počenši dne 15. marca 1933 ob izgubi
obroka in izvršbi netto kasa.
.,.',
Tej poravnavi pristopa kot porok in
plačnik g. Ramovž Franc, ravnatelj Slo
venske banke v. Ljubljani.
Okrožno kot konkurzno sodišče v Celju,
odd. I., dne 31. januarja 1933.
Sa 93/32—85.
145.
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Konec poravnave.
Poravnalno postopanje dolžnice tvrdke
Dolček & Marini v Mariboru je: končano.
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III.,
dne 19. januarja 1933.
•j:
Sa 90/32—64.
384
146.

Konec poravnave.
Poravnalno postopanje dolžnika MajdiČa
Josipa, restavraterja v Mariboru,
e
l ; končano.
"krpžno sodišče v Mariboru, odd. III.,
dne 26. januarja 1933. .
•j;
Sa 12/32—19.
253
147/. .- "

Konec poravnave.
V poravnalni stvari Ogrizka Josipa,
tr
govca v Novem mestu, se proglaša s

sklepom Sa 12/32—1 otvorjeni postopek
za prisilno poravnavo izven stečaja do
vršenim, ker je potrditev poravnave
pravorhočna.
Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. II.,
dne 31. januarja 1933.
*
Sa 78/32—10.
333
148.

Konec poravnave.
Poravnalno postopanje dolžnice protokolirane tvrdke Maks Robič, trgovina
z mešanim blagom in deželnimi pridel
ki na debelo in drobno v Središču, je
končano.
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III.,
dne 26. januarja 1933.
Sa 8/32—4.
149.

.
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Konec poravnave.

V poravnalni stvari Tabora Vinka,
čevljarskega mojstra v Radečah, se s
sklepom Sa 8/32—1 otvorjeni postopek
za poravnavo izven stečaja proglaša do
vršenim, ker je potrditev poravnave
postala pravomoćna..
Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. II.,
dne 28. januarja 1933.
*
Sa 60/32—271.
.150.
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Odločba o potrditvi
poravnave.

Med dolžnico Sladkogorsko tovarno
lepenke in papirja, družbo z omejeno
zavezo v Mariboru, in njenima upniki
pri poravnalnem naroku dne 9. januarja
1933. pred tem sodiščem sklenjena pri
silna poravnava_ se potrja.
Okrožno sodišče' v Mariboru, odd. III.,
dne 26. januarja 1933.

Razglasi raznih uradov in oblastev
No. 1147/1/33.

••
;•• -

\

ftazglas.
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Tehn. No. 246/1.

250a—2—1

Razglas
Po nalogu kraljevske banske uprave
Dravske banovine v Ljubljani z dne 19.
januarja 1932., št. V. ' Nò. • 229/1, razpisuje tehnični razdelek sreskega načelstva
v Ljubljani na podstavi čl. 86. do 98.
zakona o drž. računovodstvu z dne- 6.
marca 1910. in njegovih izprememb oz.
dopolmtev
~.
;- -._
prvo Javno ustno - licitacijo za dobavo
gramoza na progah drž. cest,
ki se bo vršila;:
a) za progo drž. fjeste št. 2, od km
598-0 do 634-0, ter . ;
b) za progo drž. ceste št. 49, od km
0*0 do 22-0.
dne 3. marca 1933. v pisarni tehničnega
razdelka;
c) za progo drž. ceste št. 50, od km
0-966 do km 38-Q, ter
d) za progo drž.'ceste št. 52, od km
0-0 do km 37-0
dne 4. marca 1933. v pisarni tehničnega
razdelka;
e) za progo drž.' ceste. št. 2, od km
577-0 do, km 598-0 - . . . ' :
dne 6. marca 1933. v občinski pisarni
v Višnji gori;
f) za progo drž. ceste št. 49, od km
22-0 do km 44-4 .
dne 7. marca 1933. v občinski pisarni
v Dol. Logatcu;
g) za progo drž. ceste št. 52, od km
37-0 do 82-548
. . .
dne 8. marca 1933. v občinski pisarni
v Kočevju
s pričetkom vsakokrat ob 9. uri. ,.
Vse natančnejše podatke glej prilo
go k >Službenemu.listu« št. 8 z dne 28.
januarja 1933.
Tehnični razdelek sreskega načelstva
v" Ljubljani,
dne 26. januarja 1933.
*
T. .No. 135/1—1933.
260 a—2—2

Razglas.

pne 24. februarja .1933.. se bo vršila kupno dobo, • t. j . od 1. aprila 1933. do Tehnični razdelek pri -sreskëm načel
Pri
sreskem načelstvu v Črnomlju v sobi 31. marca 1936., dražba naslednjih ob stvu v Mariboru, levi breg, razpisuje
st
po nalogu kraljevske banske uprave
3 ob 9. uri dopoldne za triletno za- činskih lovišč: -..••:.
Dravske banovine z dne 19. januarja
š površino 2238 ha 12 a 48 m*, izklicna cena Din 200
1- Adlešiči '
1933., št. V. No. 229/1 _
. » 100
„
1105 ha 95 a,
2. Buio raj
»
prve javne ustne licitacije za dobavo
1245 ha 80 a 21 'm 2 ,
3- Ceplje
» 2000
»
gramoza za državne ceste v L 1D33./34.
2
"4Črnomelj '
652 ha 74 a 28 m2
?>
600
Licitacije so sledeče:
5
- DoMiče
2373 ha 29 a 69 m ,2
» 2000
.»
a) dne 2. marca 1933. ob 9., uri v pi
6;< Dol,597 ha 87 a 42 ni2 ,
»
100
»
sarni tehničnega razdelka v Mariboru:
,. ••7.'..
Kot--..789 ha 72 a 59 m ,
» 43.0
«
1. za drž. cesto Ljubljana—Maribor
8. Loka
» 1000
1998 ha 67a 66 m\
»
od km 110—124-0,
'9. Petrova vas
»
410
1114 ha 61 a 87 m«,
»
2. za drž. cesto Ljubljana—Maribor
10. Planina
2188 ha 14a 10 rti2,
»> , » 2500
od
km 124-0 do km '134-640,
U. Semič
4114 ha 25 a 71 fli*,
». 800
M . t
3. za drž. cesto Maribor—-drž. meja
2
i2: Talgji vrh
» 1500
1359-ha 93 a 60 m ,
»
od km 137-400 do km 154-179;
13. Tanca gora
. , ». -»
500
1864 ha 34 a 55 m22,
' b) dne 3. marca 1933. ob 8. uri 30
-.№. Tribuče
1660 ha 84a 09 m ,
»
»
100
minut
pri si-eskem cestnem odboru v
2
^.'Vinji-vrh-'
1080 ha 61'a 13 m ,
>» 500
»
le
Ptuju
za
proge drž. ceste Maribor—
2
650
- Radence
.»
1371'ha 44 a 25 m ,
Ptuj—Ormož: '
Sresko načclstvo v Črnomlju.
1. od km 11-000 do km 18-000,
vi^tmT* ^ " ^ o d ò . - oddajali v zakup po
2. od km 18-000 do km 23-600,
naštet % -D nr a 6ž ^ ' kakor s o občine zgoraj
dne 31.' januarja 1933.
- S. od- km 23-600 do lem 31-000,
^terJ!
'
b e n i - i n -zakupni pogoji-eo
n
Sreski načelnik:
4. od km 31'000 do km 38-000;
aëekf, o m , na vpogled' pri' sreskem
c) dne 4. marca 1933. ob 8. uri 30
°istvu v Črnomlju. •
•••••.
Trste:: jak s. r.

5tev. 11

Stran 60.
minut v občinski pisarni v Ormožu za
proge drž. ceste Ptuj—Ormož—meja
Savske banovine:
1. od km 38-000 do km 43.000,
2. od km 43-000 do km 50.000,
3. od km 50-000 do km 60-355;
d) dne 6. marca 1933. ob 10. uri pri
sreskem načelstvu v Dolnji Lendavi za
drž. cesto Čakovec—Dolnja Lendava—
madžarska meja:
od km 93-931 do 103-920:
1. od km 93-931 do km 98-000,
2. od km 98-000 do km 103-920,
3. od km 93-931 do km 103-920.
Rok dovršitve dobav« za vse proge iri
ttsie gramoza je do 30. **. rtembra 1933.
Sresko načclstvo v Maribora, levi breg,
dne 24. januarja 1933.
#
Štev. 844/33.

;

•
281—3—3

Razpis nabavke.
Za nabavo potrebščin v času od 1.
aprila 1933. do 30. septembra 1933. se
razpisujejo ustne licitacije, ki se bodo
vršile po določilih čl. 82. do 105. zako
na o državnem računovodstvu in pravil
nika za njegovo izvrševanje
I. dne 6. marca 1933. za goveje meso
in kruh,
II. dne 7. marca 1933. za moko in
mleveke izdelke ter ' mleko in mlečne
izdelke,
III. dne 8. marca 1933. za Špecerijsko
blago in hišne potrebščine,
vsakokrat ob 11. uri v pisarni uprav
nika.
Pogoje in navodila za udeležbo pri li
citaciji daje uprava bolnice.
Uprava obče državne bolnice
v Ljubljani,
dne 27. januarja 1933.

Opr. št. 507/1—1933-3.
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Razpis.
Okrožni urad za zavarovanje delavcev
v Ljubljani razpisuje v smislu §§ 11. in
42. službenega pravilnika:
1. eno mesto kategorije A, položaja
VII, konceptne stroke in
2. eno mesto kategorije B, položaja
VIII, tehnične stroke.
Za mesto 1. je predpisana popolna
fakultetska izobrazba (pravo) in za me
sto pod 2. dovršena tehnična srednja
šola ali njej enakovreden zavod (grad
bena stroka). Službeni prejemki, kakor
tudi vse ostale službene pravice in dolž
nosti so razvidne iz službene pragma
tike. Lastnoročno spisanim prošnjam je
priložiti: krstni list, domovnico, poročni
list, rojstne liste otrok, šolska izpriče
vala, izpričevala o dosedanjih službah,
nravstveno izpričevalo, vojaška izpriče
vala in zdravniška izpričevala: eno o
splošnem zdravju in eno od specialista
za tuberkulozo ali javnega dispanzerja,
da prosilec ni bolan za tuberkulozo. ..
Prošnje je vložiti pri podpisanem
uradu v Ljubljani, Miklošičeva c. 20,
soba 205, do vštetega dne
21. februgrja 1933.
do 12. ure. Kesneje došle in nezadostno
opremljene prošnje se ne bodo upo
števale.
Okrožni urad za zavarovanje delavcev
v Ljubljani,
dne 3. februarja 1933.
*
Broj A 1256—III/5—1933.
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Oglas ofertalne licitacije

br. 25. taksene tarife Zakona o taksama.
Kaucija u iznosu od 5% za domaće, a
10% za strane državljane od ponudjene
ukupne bruto sume polaže se na, bla
gajni ovoga ureda na dan licitacije
prije podnašanja ponude.
Svaki ponudjač ostaje u obavezi pre
ma uredu sa svojom ponudom kroz 60
dana iza održane licitacije.
Ponude će se primiti samo od onih
ponudjača, koji dokažu, da imaju pravo
učestvovati na licitacijama, i dokažu da
su platili porez i prinose ovoga ureda,
potvrdu državljanstva i položene kau
cije.
Okružni ured za osiguranje radnika
u Zagrebu,
dne 4. februara 1933.

Razne objave
Štev. 52—6/1.

i
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Razid družbe.
»Kmetijska družba« v Ljubljani se je
zaradi preustroja v zadrugo z o. z. po
sklepu izrednega občnega zbora z dne
29. decembra 1932. prostovoljno razšla.
Kmetijska družba v Ljubljani r. z. z o. z.
dne 4. februarja 1933.

*
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Objava.
Bolniško podporno društvo v Mari
boru se v emislu sklepa izrednega obč
nega zbora z dne 29. januarja 1933. na
podstavi § 31. društvenih pravil prosto
voljno raziđe.
Maribor, dne 1. februarja 1933.
Ivan Jeremic s. r., Anton Kosar s. r.,
t. č. računovodja.
t. č. načelnik.

za dobavu inventarnih predmeta za
uredsku apoteku.
Na osnovu riješenja Središnjeg ureda
*
340
za osiguranje radnika od 12. januara
. . . • . . . . 1933. broj 52802/1932, a zaključkom
Objava.
Štev. 37—33—prež.
319—3—2
predsjedničtva potpisanog ureda od
Izgubil sem učno izpričevalo na ime:
30. januara 1933 pod tačkom 158 sjedRazpis.
ničkog zapisnika broj A 1256/1933 ras Erber Ludvik, rodom j z Divače.
Proglašam ga za neveljavno.
Rektorat univerze kralja Aleksandra I. pisuje potpisani ured javnu ofertalnu
Erber Ludvik s. r.
licitaciju
za
dobavu
inventarnih
pred
v Ljubljani razpisuje mesto docenta za
geologijo in paleontologijo na filozofski meta za uredjaj vlastite apoteke.
#
Popisi inventarnih predmeta za ofifakulteti.
370
Prošnje, opremljene v smislu § 3. cinu, laboratorij, materijalku i podrum
Objava.
urad. zak., se morajo vložiti do dne -15. mogu se podići kod potpisanog ureda
za vrijeme uredovnih sati uz naplatu
Izgubili sta se dve akademski legiti
marca 1933.
od Din 25-— skupa sa uslovima lici maciji juridične fakultete univerze v
Rektorat univerze kralja Aleksandra
tacije.
.Ljubljani na ime: Modic Jelka in Krajne
- Prvega v Ljubljani,
Ofertalna licitacija za nabavku svih Alojzij. Proglašava ju za neveljavni.
dne 28. januarja 1933.
predmeta sadržanih u popisu i u uslo
Rektor: dr. Slavic Matija s. r.
Modic Jelka s. r. vima, održati če se dne 25. februara
Krajne Alojzij s '
u
1933 u prostorijama potpisanoga ureda
H*
Štev. 1247/11.
. 364 u 10 sati prije podne.
348—3—1
Ponude u zapečačenom omotu sa
Razpis.
oznakom »Ponuda za nabavku inven
Objava.
Direkcija državnega rudnika Velenje tarnih predmeta za uredsku apoteku
Izgubila sem hranilno knjižico Jugo
razpisuje za na dan 15. februarja t. 1. broj A 1256/IH—5—1933 imadu se рге- slovanske banke d. d., podružnice v
;
ob 11. uri dopoldne nabavo: 1 centrifu-. dati u odpravničtvu ovoga ureda do Ljubljani, vložna štev. 255, na ime Ana
galne seealke z elektromotorjem. Pogoji 10 sati prije podne, dne 24. februara Stariha, iz Brstovca št 2 občina Vinjipri podpisani.
1933.
verh, srez Črnomelj.
: Ponude moraju biti taksirane držav • Proglašam jo za neveljavno.
Direkcija drž. rudnika Velenje,
nom taksenom markom u smislu T.
dne 31. januarja 1933.
Stariha Ana s. r.
Izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine. Urednik- Pobar Robert v Ljubljani./
Tieka in zalaga. Tiskarna Merkur v Ljubljani; njen predstavnik; O. Michâlek v Ljubljani.'

Poštnina plačan* v grtovWL

KRALJEVINA

JUGOSLAVIJA

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

V LJUBLJANI, dne 11. februarja 1933.

Letnik

IV.

VSEBINA
77. Zakon o izpremembah in dopolnitvah zakona o podpori 81 Dopolnitev pravilnika o ureditvi prometa z devizami in
valutami.
onim, ki jim nedostaje hrane. (Popravek.)
78. Uredba, o uporabljanju odredb zakona o bilanciranju drž. 82. Objava o tretjem rednem zasedanju banovinskega sveta.
vrednostnih papirjev tudi na vrednostne papirje, po katerih 83. Navodila glede registracije bank in zavarovalnic.
S4. Objave banske uprave o pobiranju občinskih trožarin v
jamči država za izplačilo kuponov.
letu 1933.
79. Navodila o izvrševanju uredbe o podpornem skladu pomož 85. Izpremembe v staležu drž. in banovinskih uslužbencev na
!
nega osebja v državni službi.
področju Dravske banovine.
80. Popravek v čl. 16. uredbe o posredovalnem postopku.
86. Razne objave iz >Službenih novin«.
• •

Vsi p. t. interesenti se naprošajo, da kličejo v zadevah
uredništva »Službeni list« tel. štev. 25-66, v zadevah
upravništva pa tel. štev. 30-69.

Uredbe osrednje vlade.
77.

Zakon
o izpremembah in dopolnitvah zakona
,' o podpori onim, ki jim nedostaje hrane.
(Popravek.)*
V »Službenih novinah« št. 4/II z dne 6. januarja
1'933. je natisnjen zakon o izpremembah in dopolnitvah
zakona o podpori onim, ki jim, nedostaja hrane, z dne
% marca 1928.** in je v poslednji vrsti drugega od
stavka § 1. po pomoti pri prepisu postavljeno, in na
tisnjeno: »računajo od. dne 1. decembra 1932.,«, mora
8
e pa glasiti: »računaje od dne 31. decembra 1932.«
Iz ministrstva za socialno politiko in narodno zdravje —
obči oddelek v Beogradu, dne 18. januarja 1933.;
O. br. 919.

'

78

nistra za trgovino in industrijo in ministra- za poljedel
stvo izdaja ministrski svet nastopno

uredbo
o uporabljanju odredb zakona o bilanciranju
državnih vrednostnih papirjev z dne 30. de
cembra 1931. tudi na vrednostne papirje, po
katerih jamči država za izplačilo kuponov.*
Člen 1.
Pri sestavljanju sklepnih računov za leto 1932. se
smejo uporabljati odredbe zakona o bilanciranju držav
nih vrednostnih papirjev z dne 30. decembra, 1931;** na
delnice Privilegirane agrarne banke, po katerih- јаш&
država za izplačilo kuponov.
Člen 2.

.'•'''•

Ta uredba stopi v Veljavo z dnem razglasitve
»Službenih novinah kraljevine Jugoslavije.«

v

V Beogradu, dne 28. januarja 1933.; II. br. 3170/Ж.
Minister
za trgovino in. industrijo
dr. I. Šumenković з. r.

Predsednik ,
ministrskega sveta '
dr. M. Srškie s. r.

Minister za poljedelstvo
Juraj Demetrovié s. r.

(Sledijo podpisi ostalihgg. ministrov.)

-

Na osnovi člena ' 6. zakona o podaljšavi veljavnosti
zakona o zaščiti kmetov in o uveljavitvi poedinih pred
pisov zakona o izvršbi in zavarovanju in na predlog mi* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
21. januarja 1933., št. 15/V/50V
** »Službeni lisk št. 24/4 iz 1. 1933.

* »Službene novine kraljevine Jugoslavije* г- dm
februarja 1933. št. 27/Ш76.
** »Službeni list« št. 19/3 iz 1. 1932,

12. kos.

114
79.

III.

Za enomesečni zvišek nagrade iz točke 3. člena 4.
uredbe je smatrati za dnevničarje zvišek, ki pripada po
dovršenem drugem letu službe po uredbi o velikosti
nagrade dnevničarjem, predpisane na osnovi § 166. za
kona o uradnikih,* za honorarne uslužbence pa vsak
o izvrševanju uredbe o podpornem zvišek dotedanje mesečne nagrade brez prekinitve
skladu pomožnega osebja v državni službe.
Če se služba prekine, se ugotovi dohodek sklada po
službi.
točki 4. člena 4.
IV.
V »Službenih novinah« št. 260/XCIX z dne 8. no
Po členu 6. prestaneta pravica in dolžnost vlaganja
vembra 1932. je razglašena uredba o podpornem skladu
1
pomožnega osebja v državni službi. Na osnovi člena 47. z dnem, do katerega je vlagatelj nagrado prejel, kar
pomeni, da ne more po prestanku službe nihče nadalje
te uredbe se izdajejo zaradi njene pravilne in enotne
vlagati niti pridobivati pravic proti skladu za ves čas,
uporabe nastopna obča navodila:
dokler je zunaj službe dnevničarja, odnosno honorar
I.
nega uslužbenca.
Po členu 3. so vlagatelji sklada:
V.
1. osebe, ki so sprejete na delo v državni službi kot
Po besedilu člena 7. nima pravice do povračila
dnevničarji po členu 130. zakona o civilnih uradnikih in vlogo v vobče vlagatelj, ki je vlagal točno 10 ali manj ko
ostalih državnih uslužbencih z dne 31. julija 1923.,» od 10 let.
nosno po odredbah uredbe o kontraktualnih uradnikih
Po prvem odstavku člena 7. nima vlagatelj, ki je
in dnevničarjih z dne 29. junija 1927., odnosno po odred vlagal več ko 10 let, a mu je služba prestala z odpovedjo
bah X. poglavja zakona o uradnikih z dne 31. mar z njegove strani [odstavek ( J ) § 178. zakona o uradni
ca 1931., in
kih] bodisi iz razlogov, navedenih v § 171. in v točkah 4.,
2. osebe, ki so sprejete na delo v državni službi v
5. in 7. § 177. zakona o uradnikih, pravice do povračila
z v a n j u h o n o r a r n e g a u s l u ž b e n c a in z d o l o č e  vplačanih vlogov. Ta načela se morajo uporabiti tudi na
n i m m e s e č n i m h o n o r a r j e m . Po tem besedilu čle honorarne uslužbence skladno s členom 35. uredbe.
na 3. niso vlagatelji sklada vse tiste osebe na delu v
Po tretjem odstavku člena 7. ima pravico do povra
državni službi, ki niso dnevničarji ali ki skladno s
čila samo rodbina tistega dnevničarja, odnosno honorar
členom 30. uredbe o pogodbenih uradnikih in dnevni
nega uslužbenca, ki je vlagal več ko 5, a manj ko 10
čarjih z dne 29. junija 1927.,3 § 128. zakona o uradnikih
let in je umrl prej, nego mu je služba prestala, tako da
z dne 31. marca 1931.« in odredbami posebnih zakonov
je bil ob smrti vlagatelj podpornega sklada (člen 6.
nimajo zvanja honorarnega uslužbenca ali ki imajo
uredbe). Iz tega izhaja, da rodbina vlagatelja, ki je
zvanje honorarnega uslužbenca, toda nimajo določenega
vlagal točno 5 let, nima pravice do povračila vlogov.
mesečnega honorarja, marveč honorar od dneva ali ure.

Obči oddelek ministrstva za finance je izdal z
aktom št. 60.800-1 z dne 18. novembra 1932. nastopna

navodila

II.
Po členu 4., točki 2., зе mora ob prvem vstopu na
delo v državni službi pridržati cela enomesečna nagrada,
ki pripada vlagatelju po uredbi o velikosti nagrade dnevničarjev (§ 166. zakona o uradnikih), odnosno cel eno
mesečni honorar (člen 35. uredbe), ki pripada vlagatelju
po odloku o postavitvi, in to.vselej v kosmatem (brutto)
znesku (drugi odstavek člena 6. uredbe).
Če ne pripada vlagatelju nagrada od prvega dne
meseca, za katerega mu je nagrado prejeti [odstavek (2)
§ 165. zakona o uradnikih], se izvrši odtegljaj ostanka
do enomesečne nagrade v kosmatem znesku od nagra
de, ki se mu mora izplačati za naslednji mesec.
Tako je postopati, dokler po odredbi člena 42. ured
be oddelek za državno računovodstvo ne predpiše po
drobnejših navodil za izvrševanje prvega odstavka
člena 39. uredbe; v teh navodilih bo obravnavano tudi
vprašanje, ali je izvršiti odtegljaje za sklad po točki 2.
člena 4. uredbe naenkrat ali v mesečnih obrokih, kakor
je to določeno v členu 4. pravilnika o uradniškem pokoj
ninskem skladu. 5
Prav to velja tudi za honorarne uslužbence iz točke 2.
člena 3. uredbe (člen 35. uredbe).
i »Službeni list< št. 797/103 iz 1. 1932.
» >Uradni list« št. 299/86 iz 1. 1923.
* >Uradni liste št. 397/94 iz 1. 1927.
« »Službeni H«k ?t. 1W2S iz 1. 1931.
• >Službeni listi št. 446/65 iz 1. 1931..

VI.
Po prvem odstavku člena 8. je pogoj za pridobitev
osebne podpore poleg vlaganja nad 10 let tudi nespo
sobnost za službo vobče, t. j . ne samo za tisto službo, ki
jo je vlagatelj dotlej dejanski opravljal, ampak za vsako
drugo službo, za katero bi ga po njegovi kvalifikaciji
bilo moči uporabiti.
Po drugem odstavku člena 8. se sme odrediti osebna
podpora samo, če ugotovi komisija, sestavljena po odred
bi odstavka (8) § 84. zakona o uradnikih, da je vlagatelj
trajno, a ne samo začasno nesposoben za službo vobče
ali pa da je njegova nesposobnost takšna, da ni upanja,
da zopet ozdravi. Te činjenice mora komisija v svojem
sklepu izrecno navesti.
VII.
Po prvem odstavku člena 12. se sme izplačevati
podpora samo. če obstoje istočasno vsi tamkaj našteti
pogoji. Če. kateregakoli teh pogojev ni, se podpora ne
more odrediti. Trajno nesposobnost za delo in uporabo
vobče (točka VI. teh navodil) in nesposobnost za kakr
šnokoli delo in pridobivanje mora ugotoviti komisija,
sestavljena po odstavku (?) člena 84. zakona o uradnikih.
Glede podpore iz drugega odstavka člena 12. pe
opozarja, da se sme odrediti ob enem pogoju, t. j . da je
bil vlagatelj pri državnem poslu ali ob povodu držav* Gl. ^Službeni list« za 1. 1932., kose 4., 6., 7., 8.,
10., 13., 29., 31., 34., 70. in 90.
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nega posla tako poškodovan, da je postal zaradi 1e
poškodbe trajno nesposoben za nadaljnjo službo vobče
(točka VI. teh navodil). Potemtakem se sme izplačevati
podpora v takih primerih neglede na to, ali ima vlaga
telj kaj drugih dohodkov in ali je sposoben za kakšno
drugo delo ali pridobivanje. Tudi v teh primerih se
mora ugotoviti nesposobnost po komisiji, sestavljeni po
s
odstavku ( ) člena 84. zakona o uradnikih.
V tretjem odstavku člena 12. se je primerila po
greška, ki kvari smisel te odredbe in jo je treba takoj
popraviti. Namesto: >po tretjem odstavku« je namreč
treba postaviti: >po drugem odstavku«.
VIII.
Odredba točke 5. člena 14. se
ko se izplačuje podpora iz prvega
ne pa na primere, ko se izplačuje
odstavka člena 12., kakor je to v
tudi v točki VIL teh navodil.

nanaša na primere,
odstavka člena 12.,
podpora iz drugega
ostalem obrazloženo

IX.
Po členu 16. se vlagatelju, ki je užival osebno pod
poro, pa jo je izgubil po odredbah člena 14., in se potem
zopet vrne na delo v državni službi, ne prizna za po
novno pridobitev pravice do osebne podpore čas prej
šnjega vlaganja, na osnovi katerega je bil pridobil in
užival izgubljeno osebno podporo. Za ponovno pridobi
tev pravice do osebne podpore je treba novih 10 let
vlaganja, računši od dne, ko je vnovič stopil v delo v
državno službo '(člen 6. uredbe) in je potrebna vno
vična nesposobnost za službo (člen 8. uredbe). To velja
tudi za tiste vlagatelje, ki izgube osebno podporo po
členu 15.
X.
Člen 18. se nanaša na primere, ko postane dnevničar ali honorarni uslužbenec po 10 letih vlaganja v
podporni sklad aktiven državni uslužbenec,. pa umre
pred 5 leti vlaganja v uradniški pokojninski sklad in
tako ne pridobi pravice do rodbinske pokojnine iz uradni
škega pokojninskega sklada (§ 138. zakona o uradnikih).
XI.
Člen 19. se nanaša na primere, ko je vlagal dnevničar ali honorarni uslužbenec več ko 5 let, toda manj
ko 10 let v podporni sklad, pa je postal aktiven državni
uslužbenec in kot tak umrl pred 5 leti vlaganja v urad
niški sklad, toda je v oba sklada obenem vlagal več ko
10 let (n. pr. v podporni sklad 7 let, v uradniški pokoj
ninski sklad pa 3 in pol leta).
Rodbina takega dnevničarja, odnosno honorarnega
uslužbenca dobi lahko rodbinsko podporo, če vplača v
Podporni sklad razliko do 10 let, v navedenem primeru
torej, če vplača vlog še za tri leta. V zvezi s tem se
opozarja, da se ne more koristiti s spredaj omenjeno
Pravico rodbina, ki' je dobila podporo po odstavku (')
§96. zakona o uradnikih, in tudi ne rodbina vlagatelja,
ki je svoje vloge iz uradniškega pokojninskega sklada
Po § 140. zakona o uradnikih dvignil (člen 20. uredbe).
XII.
Za podaljšavo izplačila rodbinske podpore po druB&m odstavku člena 28. mora ugotoviti duševno ali teles
no nesposobnost komisüa, sestavljena po odstavku (3)
§ 84. zakona o uradnikih.

XIII.
Po členu 30. se vdovi ali hčeri kot edini uživalki
rodbinske podpore ne more izplačati enoletni znesek
podpore pred sklenjenim zakonom, marveč samo po nje
govi sklenitvi.
XIV.
Zaradi pravilne uporabe člena 31. se opozarja, da
so pogoji, po katerih imajo vlagatelji in njih rodbine
pravico do. brezplačnega zdravljenja v javnih bolnicah,
predpisani po gospodu ministru za socialno politiko in
narodno zdravje s pravilnikom o bolničnih taksah
S. br. 8452 z dne 27. julija 1932., ki je razglašen v »Služ
benih novinalK št. 192/LXXX z dne 22. avgusta 1932.*
XV.
Da se preprečijo nepotrebna vprašanja o uporabi
člena 32., se opozarja na to, da pripada podpora za
zdravljenje po točki 1., če je vlagal vlagatelj tudi.več ko,
2 leti, a manj ko 5 let, po členu 2., če je vlagal vlagatalj
več ko 5, toda manj ko 8 let, in po točki 3.,.če je vlagal
vlagatelj več ko 8, a manj ko 10 let. Po 10 letih vlaga
nja se mora postopati po prvem odstavku člena 7. uredba.
XVI.
Iz istih razlogov se opozarja, da pripada podpora za
pogreb po členu 33.: po točki i:, če umrli vlagatelj n i ,
vlagal eno leto, po točki 2. pa, če ' je vlagal eno ali več
ko eno leto, neglede na to, koliko let vlaganja je imel
ob smrti. Tako v prvem kakor v drugem primeru se smeizplačati podpora samo ob pogoju, da je umrl vlagatelj
pred prestankom službe, tako da je bil ob smrti: vlaga
telj podpornega sklada (člen 6. uredbe)..
XVII.
Da se izda odlok o odmeri o s e b n e p o d p o r e po
prvem odstavku člena 36. v zvezi s členom 8., mora vlo
žiti vlagatelj, ki je vlagal več ko 10 let, prošnjo pri
starešini, ki ga je po pooblastitvi vzel na delo v državno
službo. To prošnjo mora vložiti vlagatelj prej, nego inu
je prestala služba (člen 9. uredbe). Če mu je prestala
služba po, § 173. zakona o uradnikih, se mora vložiti
prošnja najdlje v 30 dneh, računaje od izteka 6.0 dni
bolovanja (člen 9. uredbe). V prošnji je treba.navesti
kraj stalnega stanovanja, da se more nalog za. izplačilo
odposlati pristojni finančni direkciji (člen Š8. uredbe).
Starešina odredi takoj komisijo po odstavku (*•) § 84.
zakona o uradnikih, ki izvrši vlagateljev pregled, č e ugor
tovi komisija vlagateljevo nesposobnost tako,, kakor je
predpisano v prvem in drugem odstavku člena S., uredbe
(točka VI. teh navodil), pošlje starešina ministrstvu za
finance (občemu oddelku) predlog za odmero osebne
podpore. Temu predlogu morajo biti priloženi sledeči
podatki:
1. komisijsko poročilo o nesposobnosti;
2. potrdilo o času vlaganja, o velikosti.. poslednje
vlagateljeve nagrade in o trenotku, ko jé. prestala vlaga
telju pravica do nagrade.
Če zahteva vlagatelj osebno podporo po tretjem od
stavku člena 8., se mora predložiti namesto komisijskega
poročila vlagateljev rojstni (krstni) list.
Če zahteva vlagatelj podporo po prvem odstavku
člena 12.. se mora predložiti poleg ostqlih potrebnih po* »Službeni list« št. 584/69 iz 1. 1932.

lie
datkov tudi potrdilo, da nima vlagatelj ne imovine ne
dohodkov.
XVIII.
Da ee izda odločba o odmeri r o d b i n s k e pod
p o r e po prvem odstavku člena 36. v zvezi s členom 17.,
mora vložiti rodbina vlagatelja, ki je umrl po 10 letih
vlaganja, odnosno rodbina umrlega uživalca osebne pod
pore prošnjo aeposredno pri ministrstvu za finance
(občem oddelku). V prošnji mora navesti kraj stalnega
stanovanja, da se more dati pristojni finančni direkciji
nalog za izplačilo. Obenem s prošnjo je treba predložiti
naslednje podatke:
1. mrtvaški list;
2. potrdilo pristojnega upravnega oblastva o veliko
sti poslednje nagrade kakor tudi o tem, da je bil umrli
ob smrti vlagatelj podpornega sklada;
3. potrdilo, koliko časa je umrli vlagatelj vlagal;
4. rešitev o ureditvi osebne podpore, če je bil umrli
06 smrti uživalec osebne podpore;
5. potrdilo občinskega oblastva, da je živela vdova
do vlagateljeve smrti z njim v zakonitem zakonu, odnos
no da ni bila ločena po predpisih rimsko-katoliške
cerkve;
6. poročni list, iz katerega je moči ugotoviti, da je
bil zakon sklenjen najmanj leto dni pred vlagateljevo
smrtjo;
7. rojstni (krstni) list umrlega vlagatelja in njegove
vdove, iz katerih je moči ugotoviti, da na dan poroke
vlagatelj ni dovršil 50 let starosti in da žena.ni bila nad
20 let mlajša od njega, in
. 8. rojstni (krstni) list za vsakega otroka, rojenega
v zakonitem zakonu ali pozakonjenega.
Če zahteva rodbina podporo po členu 18., se mora
predložiti poleg ostalu) potrebnih podatkov tudi še po
trdilo Državne hipotekarne banke o Vem. koliko časa je
vlagal umrli vlagatelj v uradniški, pokojninski sklad.
To velja tudi, če zahteva rodbina podporo po čle
nu 19.; toda. predložiti mora poleg ostalih potrebnih
podatkov tudi še:
1. potrdilo pristojne blagajne, da je rodbina vpla
čala razliko do 10 let po poslednji vlagateljevi nagradi;
2. potrdilo Državne hipotekarne banke, da umrle
mu vlagatelju ni bil vrnjen vlog iz uradniškega pokoj
ninskega sklada;
3. potrdilo resorta, v katerem je služil umrli vlaga
telj kot aktiven državni uslužbenec, da njegovi rodbini
m določena podpora po odstavku (2) § S6. zakona o
uradnikih.
Če zahteva rodbina podporo po prvem odstavku
člena 24., se mora predložiti poleg ostalih potrebnih
podatkov tudi še poročilo komisije o vzroku smrtne ne
zgode, odnosno smrti.
• Če zahteva rodbina podporo po drugem odstavku
člena 24., se mora poleg ostalih potrebnih podatkov
predložiti tudi odločba o ureditvi osebne.nodnore umrle
ga vlagatelja in potrdilo občine o dohodku od osebnega
dela ali imovine rodbine.
XIX.
Da se Izda odlok o povračilu vplačanih vlogov po
prvem odstavku člena 36. v zvezi * členom 7.. mora
predložiti vlagatelj (prvi odstavek člena 7. uredbe),
odnosno njegova rodbina ftretii odotsv^u xiona 7 пгНbe) prošnjo pri -starešini, ki ga je po pooblastitvi vzel

12. kos.
na delo v državno službo. V prošnji je navesti kraj stal
nega stanovanja, da se odredi izplačilo finančni direk
ciji, pristojni za to ozemlje. Starešina pošlje predlog za
povračilo vplačanih vlogov ministrstvu za finance (obče
mu oddelku). Predlog mora obsezati naslednje podatke:
1. za vlagatelja: da je prestala vlagatelju služba po
§ 173. zakona o uradnikih, odnosno z odpovedjo po
državi po § 178. zakona o uradnikih in da je vlagal
več ko 10 let, in
2. za rodbino: da je umrl vlagatelj pred prestankom
službe, tako da j"e bil ob smrti vlagatelj in da je vlagal
več ko 5, a manj ko 10 let.
XX.
Vsi dokumenti, ki so omenjeni v točkah XVII.,
XVIII. in XIX., se morajo predložiti v izvirniku.
XXI.
Po členu 37. izda odločbo o podpori za zdravljenje
po odredbah člena 32. in odločbo o podpori za pogreb
po odredbah členov 33.- in 34. starešina, ki je pooblaščen
za sprejemanje vlagateljev na delo v državni službi, in
izda na to nalog za izplačilo pristojni finančni direkciji
(člen 38. uredbe).
XXII.
Po členu 42. izda. oddelek za državno računovodstvo
podrobnejša navodila, kako je finančni direkciji obračunjati z Državno hipotekarno banko vsote, izplačane v
breme podpornega sklada pomožnega osebja v državni
službi skladno s Členom 38. uredbe. Prav tako, predpiše
oddelek za državno računovodstvo podrobnejša navo-,
dila tudi o tem, kako se vrše odtegljaji od nagrade po
členih 4. in 5. (prvi in drugi odstavek člena 3Q. uredbe)
in kako je pošiljati odtegnjene vloge Državni hipotekarni banki. Opozarja se samo na to, da se nanaša odredba
drugega odstavka člena 39. na primere, ko vlagatelju ne
pripada nagrada za izvesten mesec, kakor n. pr. po
odstavku (») § 172. zakona o uradnikih. Potemtakem' se
tudi za ta mesec odbije vlog od prve vlagateljeve na
grade po členu 5., in to poleg rednega vloga, ki pripada
skladu za naslednji mesec. •
XXIII.
Za prejemanje osebne in rodbinske podpore mora
izpolniti uživalec podpore pri pristojni blagajni prijavo
po tem-le obrazcu:

Prijava
za prejemanje podpore po uredbi o podpornem skladu
pomožnega osebja v službi države^
1. Ali je uživalec osebne, odnosno
rodbinske podpore . državni ali
samoupravni uslužbenec?
2. Ali prejema podporo iz kakšne
ga drugega sklada, ustanovlje
nega v isti namen od države?
3. Ali ima dohodkov od imovine,
samostojnega ali nesamostojnega
dela?
4. Ali prejema od države ali kakšne
javne ustanove kakšno podporo,
odnosno štipendijo?

" . i.

12. kos.
б. Ali so otroci, uživalci rodbinske
podpore, dovršili 16 let starosti,
odnosno ali se je hči poročila?
Datum in kraj vložitve
Priimek in ime in kraj
prijave
stalnega stanovanja
Za točnost prednjih navedb jamčiva materialno:
1
„
2
„

117
80.

Popravek.*
V členu 16. uredbe o posredovalnem postopku, ki je
natisnjena v »Službenih novinah« št. 4/II z dne. 5. janu
arja 1933,,** morajo biti na koncu namesto besedi >iz
§ 72, št. 2., konkurznega (stečajnega) zakona« besede:
»iz § 72., št. 2., zakona o prisilni poravnavi izven konkurza«, kar se s tem popravlja.

Iz ministrstva pravde v Beogradu, dne 21. januarja
Po prednji prijavi kontrolira blagajna, ali je nasto 1933.; št. 940.
pil kateri primerov iz členov 14., 27. in 28., zbog katere
ga se izgubi pravica do osebne in rodbinske podpore.
Prijavo mora .vselej podpisati uživalec podpore,. ne pa
njegov pooblaščenec. Za točnost navedenih podatkov
podpišeta prijavo tudi dva poroka, ki morata biti aktiv
na ali upokojena državna uslužbenca. Zaradi pravilne
uporabe točk 2., 3. in 4. člena 14. kakor tudi točk 4. in 5.
člena 27. je treba zlasti paziti na primere, ko prejema o ureditvi prometa z devizami in valutami
namesto uživalca osebne, odnosno rodbinske podpore lo
z dne 7. oktobra 1931.f
podporo njegov pooblaščenec pa je treba zahtevati od
Na osnovi člena 9. zakona o odobritvi pogodbe med
pooblaščenca kdaj pa kdaj izjavo, iz katerih razlogov
državo in Narodno banko za izvrševanje zakona o denarja
prejema podporo on, pooblaščenec, ne pa uživalec.
Zaradi popolnejše kontrole mora blagajna kdaj pa kraljevine Jugoslavije z dne 11. maja 1931., člena 21.
kdaj, najmanj pa enkrat na leto pozvati uživalce .pod pravilnika o ureditvi prometa z devizami in valutami z
pore, naj prijavo obnove. Ce blagajna ugotovi, da se je dne 7. oktobra 1931. in na predlog Narodne banke
izplačevala podpora tudi po dnevu, ko je nastopila izgu
odločam:
ba pravice do podpore, mora zahtevati po pristojnem
pravobranilstvu izterjavo po sodni poti iz ostale imovine
V pravilniku o ureditvi prometa z devizami in valu
dotedanjega uživalca podpore. Če se ne da izterjati, se tami z dne 7. oktobra 1931.ft se> dodaja za'členom 20.
postavi po administrativni poti prepoved na prejemke odredba pod členom 20. a naslednje vsebine:
porokov. Za neresnično vloženo prijavo odgovarjajo vlo»Člen 20.a.
žilec prijave in poroka podpisnika kazenski po odred
bah kazenskega, zakonika in disciplinski po odredbah
Za pokrivanje stroškov za kontrolo in ostalih izdat
zakona o uradnikih.
kov, ki so v zvezi z izvajanjem odredb tega pravilnika,
Za vse ostale primere, ki v tem navodilu niso ob morajo banke, pooblaščene za poslovanje z devizami in
seženi, jè postopati po členu 37. uredbe.
Valutami kakor tudi za poslovanje z valutami'in izdaja
V zvezi s tem razpisom je razposlal obči oddelek
nje potrdil o zavarovanju valut, kakor tudi menjalci,
ministrstva za finance pod št. 51.140-1 z dne 26. novem pooblaščeni za poslovanje z valutami, plačevati za pra-'
bra 1932. tudi še naslednje pojasnilo:
vico za označeno poslovanje, in to:
»Ker se je sprožilo vprašanje, ali se morajo po dru
1. banke, pooblaščene za. poslovanje z-devizami in
gem odstavku člena-49. uredbe-o podpornem skladu valutami, l%o vplačane glavnice na leto, toda maksi
pomožnega osebja v državni službi št. 48.300/1 z dne malna vsota tega vplačila ne sme preseči 50JOOO dinar
2. novembra 1932. vrniti vsi doslej pridržani vlogi, se jev na leto;
izdaja na osnovi člena 47. omenjene uredbe naslednje
2. banke, pooblaščene za poslovanje z valutami in
Pojasnilo:
izdajanje potrdil o zavarovanju valute, Va %o. vplačane
Odredbo drugega odstavka člena 49. uredbe o pod glavnice na leto, toda maksimalna vsota tega vplačila
pornem skladu pomožnega osebja v državni službi je ne sme preseči 10.000 dinarjev na leto;
treba razumeti tako, da se mora osebam na delu v
3. mestne hranilnice in tem podobne ustanove, ki
državni službi, ki po členu 3. uredbe niso obvezni vlaga niso delniške družbe, plačujejo v primerih' pod 1..
telji podpornega sklada, vrniti iz depozita,, ustanovlje 2500 dinarjev-na leto, v primerih'pod 2. pa .2000 dinar
nega po naredbi št. 11.802/1 z dne 17. marca 1932., samo jev na leto;
presežek, ki preostane, ko se odbije vsota, ki je potreb4. banke, pooblaščene za poslovanje z devizami in
n
a za izplačilo njih prispevka po zakonu o zavarovanju valutami, ki imajo filialke s posebno pooblastitvijo za
delavcev za ves čas od dne 1. aprila 1932. do dne, ko kateregakoli teh poslov, plačujejo poleg zneska,' 'ki' ga
[e stopila v veljavo uredba št. 48.300/1 z dne 2. novem plača glavni obrat, še po 5000 dinarjev na leto za Vsako*
bra 1932.
filialko;
•
To pa iz razloga, ker za vse te osebe ni prestala
5. menjalci, pooblaščeni za poslovanje ž valutami,
obveznost zavarovanja po zakonu o zavarovanju delav- plačujejo, in to: 1. v Beogradu, Zagrebu in Ljubljani po
cev in jih je treba tako za prejšnji čas kakor tudi za* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
naprej takoj prijaviti pristojnemu uradu za zavarovanje.«
30. januarja 1933. št. 21/VIII/71.
. Y Beogradu, dne 11. decembra 1932.; P. br. 49.160:
** »Službeni list« št. 49/7 iz 1. 1933..
Prednje se daje v znanje in nadaljnje postopanje.
t »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
Po pooblastilu ministra za prosveto 30. januarja 1933.. št. 21/VIII/60.
'..,"
t t »Službeni list« št. 432/63 iz leta 1931.
načelnik občega oddelka.
81.
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12. kos.

10.000 dinarjev na leto; 2. v Novem Sadu, Sarajevu,
Skoplju in Splitu po 6.000 dinarjev na leto in 3. v ostalih
krajih po 2.000 dinarjev na leto.
Pooblaščene ustanove in osebe morajo položiti le
vloge neposredno pri Narodni banki na račun ministr
stva za finance po prometu deviz in valut vnaprej za
vsako polletje, začenši od dne 1. januarja 1933.
Če se pripadajoči zneski ne vplačajo do konca prve
ga meseca v polletju, za katero je treba plačati, prestana
veljati pooblastilo, dano po Narodni banki za poslovanje,
označeno pod točkami 1. do 5.
Minister za finance
dr. Mil. R. Đorđerić s. r.
Iz oddelka za državno, računovodstvo ministrstva za
fiaance, dne 21. januarja 1933.; št. H-4438.

Banove uredbe.
82
I. No. 1322/1.

Objava.
Banovinski svet Dravske banovine se sestane na
svoje tretje redno zasedanje dne 15. februarja 1933. ob
10. uri v Ljubljani.
Predmet zasedanja je obravnavanje predloga banovinskega proračuna Dravske banovine za leto 1933./3-1.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 7. februarja 1933.
Ban: dr. Marušič s. r.

novo dovolilo, prilagodivši se odredbam ob. z., razen
če filialka ne vrši poslov po § 60., t. 7., ob. z. na področju,
kjer so bili ti posli koncesionirani; v poslednjem pri
meru, ki velja za tuk. pravno področje, ni treba novega
dovolila.
4. Novo osnovanim delniškim družbam, komanditnim družbam na akcije in gospodarskim zadrugam je
treba izdati posebej, vendar istočasno, dovolilo za izvr
ševanje obrta in odločbo, s katero se odobrava ustano
vitev družbe (zadruge) ter potrjujejo pravila, če je pri
stojno isto oblastvo, sicer pâ nižje oblastvo zaprosi višje,
oblastvo za mnenje in po tem mnenju postopa.
5. Filialki ali glavnemu zastopstvu inozemske del
niške družbe ali komanditne družbe na delnice mora
pristojno oblastvo zamenjati dovolilo, ako filialka ali
glavno zastopstvo ni predhodno izpolnilo vseh formal
nosti, ki jih zahteva obrtni zakon, pa filialka ali glavno
zastopstvo ne izvršuje poslov po § 60., t. 7., ob. z. in je
na pravnem področju, kjer so bili dotični posli konce
sionirani.
6. Javnim regulativnim hranilnicam je treba izdati
novo dovolilo, če je sedež hranilnice na področju, kjer
ne velja zakon (regulativ) o hranilnicah iz 1. 1844.; za
tuk. pravno področje torej ni treba izdajati novih dovolil.
7. Kreditnim zadrugam, ki niso izvzete po § 1. ob. z.,
niti niso osnovane po zakonu o zemljoradniških zadru
gah, je treba izdati nova dovolila. Ta dovolila bodo izda
jale kraljevske banske uprave, ko jih minister za trgo
vino in industrijo v to pooblasti, kolikor kraljevske ban
ske uprave niso pooblaščene, da dajo odobrenje za usta
novitev teh zadrug.
8. Hranilnicam se predpiše jamčevina s pravilnikom
po § 64. ob. z.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 3. februarja 1933.
Po pooblastilu bana,
načelnik oddelka za trgovino,
obrt in industrijo
dr. Maro s. r.

83.
VIII. No. 114/1.

Navodila
glede registracije bank in
zavarovalnic.
Ministrstvo za trgovino in industrijo je z razpisom
z dne 24. decembra 1932, H. No. 43.879/u, odredilo,
' 1. da se mora dovoljenje za ustanovitev delniške
družbe,ki seje bavila z bančnimi ali zavarovalnimi posli
pred uveljavljenjem ob. z., smatrati tudi- kot dovolilo
na onem pravnem področju, kjer so bili ti posli koncesionirani; na drugih pravnih področjih pa mora družba
dobiti novo dovolilo, če izpolni formalnosti ôb. z. Mini
strstvo je vrnilo tuk. zadevne spise s pripombo, da del
niškim družbam, ki so si pridobile pravico izvrševati
bančne in zavarovalne posle, za tuk. področje ni treba
novega dovolila.
2. Če pa delniške družbe vrše kake druge posle, za
katere je potrebno pooblastilo ali dovolilo, pa so si po
zakonu o delniških družbah (dein, regulativu) pridobile
pravico delovanja, morajo za to pridobiti novo dovolilo
ali pooblastilo po § 60., odnosno 456. ob. z.
3. F i l i a l a vsake delniške družbe, ki je obstajala
pred uveljavljenjem ob. z.ž morajo zamenjati ali pridobiti

.84.

Objave banske uprave
o pobiranju občinskih trošarin
v letu 1933.
II.

No. 2386/1.

Občina Cirkovci, v srezu ptujskem, bo pobirala od
dneva razglasitve v >Službenem listuc v letu 1933. 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 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 20*—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani.
dne 31. januarja 1933.

12. kos.
IL No. 516/1.

119
ч

Občina Dolena, v srezu ptujskem, bo pobirala od
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933. občin
sko trošarino od 100 1 vina Din 100-—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 30. januarja 1933.

II. No. 1713/1.
Občina Vintarovci, v srezu ptujskem, bo pobirala od
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933. občin
sko trošarino od 100 1 vina Din 100—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 2. februarja 1933.

II. No. 27055/1.
Občina Nova cerkev, v srezu celjskem, bo pobirala
od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933.
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—,
c) 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 15'—,
g) od prašičev Din 15-—,
h) od drobnice Din 5*—,
i) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 15-—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 2. februarja 1933.

85.

Izpremembe
v staležu državnih in banovinskih
uslužbencev na področju Dravske
banovine.

A. Državni uslužbenci.
Z odlokom kraljevske banske uprave z dne 28. ja
nuarja 1933., I. No. 933/1, je postavljen C i g o j J u l i j ,
policijski stražnik I. razreda — zvaničnik prve položaj
ne skupine pri predstojništvu mestne policije v Mari
boru, za policijskega nadstražnika prve a) skupine
zvaničnikov na dosedanjem službenem mestu.
Z odlokom kraljevske banske uprave z dne 28. ja
nuarja 1933., I. No. 934/1, je postavljen D o l i n a r M a r 
t i n , policijski stražnik II. razreda — zvaničnik druge
II. No. 3283/1.
položajne skupine pri upravi policije v Ljubljani, za
policijskega
stražnika I. razreda — zvaničnika prve sku
Občina Rucmanci, v srezu ptujskem, bo pobirala od
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933. občin pine na dosedanjem službenem mestu.
Z odlokom kraljevcke banske uprave z dne 28. ja
sko trošarino od 100 1 vina Din 100-—.
nuarja 1933., I. No. 935/1, je postavljen J a n e ž i č J o s i p ,
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, policijski stražnik II. razreda zvaničnik druge položajne
dne 2. februarja 1933.
skupine pri upravi policije v Ljubljani, za policijskega
stražnika I. razreda zvaničnika prve skupine na dose
II. No. 1686/1.
danjem službenem mestu.
Z odlokom kraljevske banske uprave z dne 28. ja
Občina Sevnica, v srezu brežiškem, bo pobirala od
nuarja
1933., I. No. 936/1, je postavljen K a b l a r A n t o n ,
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933. na
policijski stražnik III. razreda — zvaničnik tretje polo
slednje občinske trošarine:
žajne skupine pri upravi policije v Ljubljani, za policij
a) od 100 1 vina Din 100—,
skega stražnika II. razreda — zvaničnika druge skupine
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100—,
na dosedanjem službenem mestu.
c) od 100 1 piva Din 100—,
Z odlokom kraljevske banske uprave z dne 28. ja
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja,
nuarja
1933., I. No. 937/1, je postavljen K u n s t A n t o n ,
ruma in konjaka Din 5—,
policijski stražnik III. razreda — zvaničnik tretje polo-,
d) od goveda nad 1 letom Din 40—,
žajne skupine pri predstojništvu mestne policije v Mari
e) od goveda pod 1 letom Din 20—,
boru,
za policijskega stražnika II. razreda — zvaničnika
f) od prašičev Din 10—, '
druge skupine na dosedanjem službenem mestu.
.
g) od drobnice Din 3 — ,
Z odlokom kraljevske banske upTave z,dne 28. ja
h) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 400—.
nuarja 1933., I. No. 938/1, je postavljen P o h l e v e n
• Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, F r a n c , policijski stražnik III. razreda — zvaničnik
dne 1. februarja 1933.
tretje položajne skupine pri upravi policije v Ljubljani,
za policijskega stražnika II. razreda — zvaničnika druge
II. No. 1875/1.
skupine na dosedanjem službenem mestu.
Z odlokom kraljevske banske uorave z dne 28.' ja
Občina Tepanje, v srezu konjiškem, bo pobirala od
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933. na nuarja 1933., I. No. 940/1, je postavljen R e g u l A l o j z ,
policijski stražnik II. razreda — zvaničnik druge polo
slednje občinske trošarine:
žajne skupine pri predstojništvu.mestne policije v Mari
a) od 100 1 vina Din 100—,
boru, za policijskega stražnika I. razreda — zvaničnika
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100—,
c) od hI stopaje alkohola špirita, žganja, likerja, prve; skupine na dosedanjem službenem mestu.
r
- Z odlokom kraljevske banske uprave z dne 28. ja
uma in konjaka Din Б — ,
nuarja 1933., I. No. 941/1, je postavljen S t a r e J o s i p ,
2) od goveda nad 1 letom Din 10—,
policijski stražnik III. razreda — zvaničnik tretje polo
d) od goveda pod 1 letom Din 6—,
žajne skupine pri upravi policije v Ljubljani, za policij
e) od prašičev Din 5-—.
skega stražnika II. razreda -r zvaničnika druge sku
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, pine na dosedanjem službenem mestu.
dne 31. januarja 1933,

12. kos.
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Z odlokom kraljevske banske uprave z
nuarja 1933., I. No. 907/1, je postavljen
R u d o l f , dnevničar — služitelj pri sreskem
Kamniku, za služitelja druge skupine na
službenem mestu.

dne 28. ja
Brozovič
načelstvu v
dosedanjem

B. Banovinski uslužbenci.
Z odlokom kraljevske banske uprave z dne 31. ja
nuarja 1933., I. No. 433/1, je postavljena R e m i c Ma
ru š k a , uradniška pripravnica pri kraljevski banski
upravi v Ljubljani, za arhivsko uradnico X. položajne
skupine na dosedanjem službenem mestu.
t
Ž odlokom kraljevske banske uprave z d,ne- 7. fe
bruarja 1933., I. No. 1194/1, je bil premeščen po,potrebi
službe Š u š t e r š i č J o s i p , ekonom VIL položajne sku
pine javne bolnice v Murski Soboti za ekonoma ište
položajne skupine javne bolnice v Ptuju.
oit.

86.

Razne objave
iz „Službenih novin".
Številka 289 z dne 12. decembra 1932.
Z odlokom ministra za promet z dne 10. novem
bra 1932., P., t. štev. 94866, so bili premeščeni v istem
svojstvu: v pošto in telegraf Maribor 1: G o z d n i k a r
V a l e r i j a , p. t. uradnik VIII. položajne skupine pošte
in telegrafa Žužemberk, P a j t e l R o m a n a , p. t. mani
pulant X. položajne, skupine pošte in telegrafa Gornja
Radgona in S e v e r A n t o n , p. t. manipulant X. položaj
ne skupine pošte in telegrafa Ljutomer, vsi na prošnjo;
v X. terensko p. t. sekcijo Maribor S e n t o č n i k J o s i p ,
uradniški pripravnik po § 43., odst. 1., zakona o urad
nikih, pošte in telegrafa Maribor 2, po potrebi službe;
v pošto in telegraf Novi Sad 1 Z a v r t a n i k J o s i p i n a ,
p. t. manipulant IX. položajne skupine pošte in telegrafa
Ptuj, na prošnjo in v pošto in telegraf Celje U r š i č
G a b r i j e l a , p. t. uradnik VIII. položajne skupine pošte
in telegrafa Ljubljana 1, na prošnjo.
Številka 290 z dne 13. decembra 1932.
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne
29, novembra 1932. sta bila postavljena na. filozofski
fakulteti univerze kralja Aleksandra I. v Ljubljani: za
rednega profesorja s pravicami uradnika ]l. položajne
skupine. 2. stopnje dr. OŠti.r K a r e l , izredni profesor
ište fakultete IV. položajne skupine 1. stopnje; za izred
nega profesorja s pravicami uradnika IV. položajne sku
pine, 1. stopnje dr. M e l i k A n t o n , docent iste fakul
tete, uradnik V. položajne skupine.
Z ukazom Njegovega Veličanstva'kralja z dne
29. novembra 1932. je bil postavljen po potrebi službe
pri upravi pomorstva in rečnega prometa v III. položaj
ni skupini 1. stopnje za načelnika občega oddelka Gaj'ić
S v e t o l i k , dosedanji pomočnik direktorja iste položajne
skupine In stopnje direkcije držav, železnic v Ljubljani.
Z ukazom Njegovega. Veličanstva kralja z dne
50. novembra 1932. je bil postavljen v območju direkcije
;

državnih železnic v Ljubljani za kontrolorja VIL polo
žajne skupine postaje v Kranju M i l e r F r a n c , dose
danji kontrolor iste položajne skupine postaje Zida
ni most.
Z odlokom predsednika ministrskega sveta z dne
3. decembra 1932., Ad. štev. 2679, je bil postavljen za
pregledovalca računov IX. položajne skupine mestne
kontrole pri direkciji državnih železnic v Ljubljani
K r a l j i c T o m o , dosedanji pripravnik pri isti mestni
kontroli. •
Minister za promet je premestil z odlokom z dne
29. novembra 1932., P. t. štev. 101069, v pošto in telegraf
Novo mesto I v a n u š o F r a n c a , p. t. uradnika IX. polo
žajne skupine pošte in telegrafa Dolnja Lendava, po po
trebi službe.
Številka 291 z dne 14. decembra 1932.
Z odlokom ministra za gradbe z dne 26. novembra
1932., štev. 34390, je bil premeščen po potrebi službe v
istem svojstvu od tehničnega oddelka pri sreskem načel
stvu sreza Maribor, levi breg, k tehničnemu oddelku
kralj, banske uprave v Ljubljani ing. P f e i f e r M e t o d ,
tehnični pristav VIII. položajne skupine.
Številka 292 z dne 15. decembra 1932.
Z odlokom ministra za notranje posle z dne 26. no
vembra 1932., III. štev. 53957, je bil postavljen po po
trebi službe za pristava VIII. položajne skupine pri sres
kem načelstvu sreza Maribor, levi breg, M o d r i j a n
B o r i s , pristav iste položajne skupine kralj, banske
uprave Dravske banovine.
Številka 293 z dne 16. decembra 1932.
Z odlokom ministra za socialno politiko in narodno
zdravje z dne T. decembra 1932., 0. štev. 22319, je bil
premeščen na prošnjo za pristava kemika higienskega
zavoda v Ljubljani v VIII. položajni skupini ing. L i n d t n e r M i r k o , pristav kemik pri higienskem zavodu na
Cetinju.
„
Prepoved razširjanja in prodajanja. Državno tožil
stvo v Zagrebu je prepovedalo z odlokom z dne 10. de
cembra 1932., štev. Kns 1957/32, na podstavi člena 19.
zakona o tisku v zvezi s čl. 3. zakona o izpremembah
in dopolnitvah tega zakona razširjanje in prodajanje me
sečnika »Signalu št. 7—'8 letnika L za meseca novemberdecember 1932., ki se tiska v Zagrebu.
Številka 295 z dne 20. decembra 1932.
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne
30. novembra 1932. je bil upokojen G a b r i j e l č i č
F r a n c , učitelj v Murski Soboti, uradnik VIL polo
žajne skupine, s pravico.do pokojnine, ki mu pripada
po službenih letih.
...
Številka 297 z dne 22. decembra 1932.
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z ; dne
22. novembra 1932. je bil postavljen pri prosvetnem,, odr
delku kraljevske banske uprave Dravske banovine,y
Ljubljani za banskega šolskega nadzornika s pravicami
uradnika V. položajne skupine R a p e A n d r e j , eresiti
šolski nadzornik v Ljubljani in uradnik iste položajne
skupine.
'
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne
22. novembra 1932., L štev. 39435/0, je bil postavljen
za predmetnega učitelja VI. položajne skupine pri drž.
dvorazredni trgovski šoli V Ljubljani N a m o r š L e o 
p o l d , predmetni učitelj VII. položajne skupine iste šole.

Izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine: njen predstavnik 1n
' urednik: Pohar Robert•<, LJubljani.
Tiska in zalaga: Tiskarna iMerkurc.v Ljubljani;'njen predstavnik: Otmar Michâlek „v LJubljani.

Štev. 12.

SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE
Priloga h kosu 12. IV. letnika z dne 11. februarja 1933.

Razglasi kraljevske
banske uprave

Srez

Pregled nalezljivih bolezni
v Dravski banovini
.od 15. januarja do 21. januarja 1933
Po naredbi ministrstva za narodno zdravje
S. br. 4948 z dne 21. maroa 1930.
•
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Ljubljana (srez) . .
Ljubljana (mesto) .
Murska Sobota
. .
Prevalie
glovenjcradec . . . .
Šmarje pri Jelšah . .

. •
» •
»,
. .
. .

Vsega .

IH'

•sr-e

S
o

H
o-

Skupina tifuznib bolezni.
2 1 —
8 — 2
Dolnja Lendava . . • • •
4 — —
2 — —
1 — —
8 — —
1 — —
Krško
. . . . . . . » . •
2 — —
3
3
2
1
2
1

1

1

—
—
—
—
—

—
—
—
—
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2

4

1

— 3
— 6
— 4
— 2
— 1
— 3
— 1
— 2
— 3
— 3
— 1
— 1
— 2
— 1
— 33

Griža. — Dysenterie.
I ll-l IIVsegà .
1 -

Krško

"3

>
S !

GM

386—2—1

Razglas.

Radi elektrifikacije Notranjske na
meravajo Kranjske deželne elektrarne
zgraditi elektrovod 20.000 V od trans
formatorske postaje pri opekarni Le
Davica, — Diphtérie et Ironp.
narčič na Vrhniki do Rakeka in Cerk
9
—
Brežice . . . » ! • • > . • 11 3 6
nice. Transformatorske postaje bi se
9
8 2 i —
Celje
. . . . , , . . . »
zgradile v Dol. Logatcu, Gor. Logatcu,
Črnomelj
» — 1 — 1 —
Lazah, Planini, Iva i jem selu, Rakeku,
2
Dolnja Lendava . • • • • — 3 — 1
pri ZelŠab, v Cerknici in v Dol. Jezeru.
b
4 2 i —
Qornjierad • . . . . . . .
Krajevna omrežja nizke napetosti pa
2
2 -.— — —
Kamnik. . . . , . , . . .
se nameravajo izvesti v Dol. Logatcu,
1 2 - 15
Kranj . . . . . . . . . . . 16
Gor. Logatcu, v Jakovci, Lazah, Pla
4
J
1 — —
KoSevJe
. . . . . . . . .
2
ti 1
nini, Ivanjem selu, Uncu, Rakeku, ZelKonjice • »
» ti i
3
4 — 1 —
Krško
. . . . . . . . . .
šah, Dolenji vasi in Dol. Jezeru. —
1 — —- 1
Laško . . . . i . . . . . . . —
Podrobnosti projekta so označene v na
1
1
Litija
— 21 črtih in tehničnem poročilu.
Logatec
« • • » 23 20 22
O tem projektu se na podstavi §§ 110.
Ljubljana ferez) . • » . 28 -1 U — 28
in 122. ob. z., §§ 84., odst.2., 89., odst. 8.,
2
1
r
3 3
LJubljana (mesto) . . >
Liutomei
••.>
.a 2 i 4 gradb. z., zadevnih cestnih predpisov in
V g 73. i si. z. u. post razpisuje komisij
9 4 b —
Maribor desni b r e e . .
1 22
Maribor levi bree . . . 22 . b
ski ogled na kraju samem in obravnava
V
1
Maribor (mesto) . . . . 1U 1
v ponedeljek, dne 20. februarja 1933.
2 — 2 — —
Metlika
s sestankom komisije ob 8. uri na Vrh
6
3 3 — —
Murska Sobota . , . . ,
niki.
i
3 — 2 ~~
Novo mesto . . « » » . »
V
6 2 1 —
Prevalje
. . . . . . . . .
Interesenti se obveščajo, da so načrti
ti
3 V 4 —
Ptut
. ,. ,
nameravane naprave razpoloženi do
2
2 — —
Ptuj (mesto) . . . . . . . —
dneva komisijske obravnave pri pod
8
ti 2 — —
Radovljica
. . . . . . . .
pisanem uradu na vpogled. Morebitne
1
Slovenjgradec
•. . » . — 1 — —
ugovore zoper nameravano napravo
1' U
1
a m a r l e Dri Jelšah . . . 1 lu 3
je do dneva obravnave vložiti pri kra
Vsega . . • |186 85 77 8 186
ljevski banski upravi, na dan obravna
ve pa v roke vodji komisije. Poznejši
Dušljivi kašelj. — P e r t u s s i s .
ugovori se ne bodo upoštevali, temveč
- 1 11 - 1 .- 1 se bo o projektu odločilo brez ozira
nanje, kolikor ne bo javnih zadržkov.
1
Vsega . . . — ! i - Oni, ki bi nameravali morebiti ugovar
jati, naj se na dan komieije zglasijo
Sen. — Erysipelas.
pri županstvu.
1
1 — — —
Kraljevska banska uprava
1
1 — —
Dravske banovine v Ljubljani,
1 — 1
dne 7. februarja 1933.
1
1
Po
pooblastilu
bana načelnik oddelka
_
—
2
2
KrŠkO • a »
za trgovino, obrt in industrijo:
1 — 1 — —
4 1 1 — 4
Ljubljana fmesto) . . .
dr. Marn s. c
1
1 — —
Maribor desni breg . .
*
1
1 — —
Maribor levi breg . . . —
K V — No. 166/39.
315-3-8
2
1 1 — —
Maribor (mesto) . . . .
8
2 — 1
2
1 — 1 :
Prevalje
. . . . . . . .
—
Kraljevska banska uprava Dravske
1
1 —
Radovljica . . . . . • • •
: T1 —
Slovenjgradeo . . . . . .
— 1 banovine v Ljubljani razpisuje za izvr
1
2 — 1
Šmarje pri Jelšah . . . .
šitev pralne naprave, centralne kur
jave, vodovoda in toplovodne naprave
1 19
Vsega . « > 20 5 6
III. etape v drž. bolnici za duševne bo
lezni Novo Celje
Otrpnjenje tilnika. — Polyomyelitis
novo I. javno pismeno ponudbeno lici
acuta.
tacijo na dan 1. marca 1933 ob 11. uri
1 — — —
1
Dolnja Lendava . . . . .
dopoldne
2
2 — — —
v sobi št. 38 tehničnega oddelka v Ljub
1 — — —
1
ljani. Pojasnila in ponudbeni pripo
1 — 1 — —
močki
se proti plačilu napravnih stro
Maribor levi b r e g . . .
1 — 1 — —
škov dobivajo med uradnimi urami v
2
Novo mesto
. . . . .
2 — — —
sobi št. 48.
8 — 2 —
6
Vsega . . •
Ponudbe na vsoto odobrenega prora
čuna Din 480.667-25, oziroma 476.795-25
LJubljana, dne 26. januarja 1983.
Din po alternativi je za ves posel pred
Kraljevska banska uprava Dravske
ložiti v obliki z detajli dopolnjenega
banovine » Ljubljani.
uradnega proračuna. Celotni ponudni
vsoti za obe alternativi morata biti nižji
O z
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VL No. 2364/3.

Vili. No. 1218/1

a
go a»
Q
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™

Skrlatinka. — Scarlatina.
Celje

.

Kamnik
Kraal

• .•»•»»

Litija

Logatec . . . . . .». ». .. .
Ljubi tana ferez) .
Wubljana (mesto)
Maribor levi breg
Maribor (mesto) .
Murska Sobota.
£ 0v o mesto .
krevelje . . .

Razglas o licitaciji.

Slovenjgradec
6

Vsega

OSpice.
KrSïo

8

34

Morbilli.
I 30 I - 112

18
18

Veeea . . . I 301 — 112

Otročniška vročica. — Sepsis
puerperalis.
jezice
— 1 1 —
«.očevje
l| 1
Vsesa . • • |

l|

2

—

=11
-1 a

Štev. 12.

Stran 62.
kot znesek Din 474.800-25, ki je bil do
sežen na II. ofertni licitaciji dne 27. de
cembra 1932.
Podrobnosti razpisa so razvidne iz
razglasa o licitaciji v »Službenih novinah« in na razglasni deski tehničnega
oddelka.
Kraljevska banska uprava Dravske
banovine
v Ljubljani, dne 1. februarja 1933.

nilnica in posojilnica reg. zadr. z n. z.
v Cerkljah ob Krki na to knjižico nalo
ženi denar smela izplačati brez pred
ložitve vložne. knjižice, odnosno izdati
novo vložno knjižico.
Okrajno sodišče v Krškem, odd. I.,
dne 3. februarja 1933.

*
393

E 2516/31—64.

Sklep.

Razglasi sodišč
in sodnih oblastev
395

C 20/33—1.

Oklic.
Tožeča stranka: Zidar Janez, pos. v
Novih Lazih, ki jo zastopa dr. Rom
Rihard, odvetnik v Kočevju, je vložila
proti toženi stranki: Marija E. Wirtreich
vdovela Stimetz, pos. v Novih Lazih,
sedaj neznanega bivališča v Ameriki,
radi'Din 5.245-50 s prip. k opr. štev.
C 20/33 tožbo.
Narok za ustno razpravo se je določil
na 28. februarja 1933. ob devetih do
poldne pred tem sodiščem v izbi št. 3,
razpravna dvorana.
Ker je bivališče tožene stranke ne
znano, se postavlja g. dr. Arko Ivan,
odv. v Kočevju, za skrbnika ad hoc, ki
jo bo zastopal na njeno nevarnost in
stroške, dokler ne nastopi sama ali. ne
imenuje pooblaščenca.
Okrajno sodišče v Kočevju, odd. IL,
dne 7. februarja 1933.
.
Ne 335/33—2.

. .#

396 3—1

Amortizacija.
Na prošnjo Samse Ivana, posestnika
iz Sodražice štev. 110, se uvaja posto
panje za amortizacijo hranilne knjižice:
Številka 2959 Posojilnice za Sodražico ter okolico, r. z. z n. z. v Sodražici, z vlogo v znesku Din 50.822 s sta
njem 31. 12. 1932., glasečo se na ime:
Neža Samsa, Sodražica štev. 110, kate
ra knjižica se je baje izgubila.
Imetnik te hranilne knjižice se po
zivlje, da uveljavi svojo pravico v še
stih mesecih od dne, ko se objavi ta
oklic, ker bi sicer sodišče po preteku
tega roka proglasilo hranilno knjižico
za neveljavno.
Okrajno sodišče v Ribnici, odd. I.,
dne 4. februarja 1933.
Ne I 852/33-1.

^

335-3-2

Amortizacija.
Na prošnjo g. Jožeta Butare st. iz Cerkelj št. 14 ob Krki se uvaja postopanje
radi amortizacije po navedbah predla
gatelja baje izgubljene vložne knjižice
Hranilnice in posojilnice reg. zadr. z
n. z. v Cerkljah ob Krki št. 1446 v po
imenski vrednosti po Din 10.512-96, ter
se imetnik te knjižice poziva, da svoje
pravice do te -knjižice uveljavi tekpm
šestih mesecev od dneva tega oklica,
ker bi se sicer navedena vložna knji
žica proglasila za neveljavno in bi Hra

*

380

Sklep.
Tusodni dražbeni oklic z 10. januar
ja 1933. E 731/32—8, objavljen v »Služ
benem Ustu« z dne 21. januarja 1933.,
Št. 6, se izpreminja tako, da se bo pr
votno pri podpisanem sodišču na 16.
februarja 1933. ob 9. uri razpisana draž
ba nepremičnin vi. št. 88 in 216 k. o.
Dovje
vršila dne 16. februarja 1933. ob 10. uri
na mestu samem v Mojstrani štev. 21.
Okrajno sodišče v Kranjski gori,
odd. IL,
dne 8. februarja 1933.
E 587/32—19.

*
•382

E IV 3316/32—7.

Na dan 14. februarja 1933. dopoldne
ob devetih pri podpisanem sodišču v
sobi št. 4. določena dražba nepremičnin
zemljiška knjiga Sv. Peter, vi. št. 34;
se s tem prekliče.
Okrajno sodišče v Celju, odd. VI.
dne 3. februarja 1933.
E 731/32—16.

benem naroku pred začetkom dražbe, si
cer bi se ne mogle več uveljavljati glede
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je
ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja, na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi,
dne 2. februarja 1933.

371

Dražbeni oklic.
Dne 10. m a r c a 1933. dopoldne ob
d e v e t i h bo pri podpisanem sodišču
v sobi št. 27 dražba nepremičnin: zemr
ljiška knjiga k. o. Sv. Križ, vi. št. 1, 46.
Cenilna vrednost: 1. Din 365.710-?-,
2. Din 359.827-—.
Vrednost pritikline: Din 6.650, Din
22.440— (ki je zgoraj všteta).
Najmanjši ponudek: 1. Din 243.806
71 par, 2. Din 239.884-66.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasita sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče v Mariboru, odd. IV.
dne 27. decembra 1932.

*
346

E IV 3984/32—6.

Dražbeni oklic.

Dražbeni oklic.

Dne 6. m a r c a 1933. dopoldne ob
d e v e t i h 'bo pri podpisanem sodišču
v sobi'št. 24 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Kandija (gostilna), vi.
štev. 834, zemljiška knjiga Gotna vas,
vi. št. 331 in 386, zemljiška knjiga Dobindol, vL št. 1098, zemljiška knjiga
Smihel, vi. št. 194.
Cenilna vrednost: Din 340.969-—.
Vrednost pritikline: Din 2.000-—.
Najmanjši ponudek: Din 227.312-06.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe, sjcer bi se ne mogle več uveljavljati glede
nepremičnine v škodo zdražitelja. ki je
ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja ha dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče v Novem mestu,
dne 26. januarja 1933.
*
E 888/32—9.
389

Dne 1 3. mia r c a . 1 9 33. dopoldne
ob p o l d e v e t i h bö' pri ppdpisanem
sodišču v sobi št; 27 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga k. o. Slatinski dol,
vi. št. 12, Zg. sv. Kungota, vi. št. 38.
Zg. sv. Kungota, vi. št. 91.
Cenilna vrednost: Din 16.406-—.
Najmanjši ponudek: Din 10.937*50.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti s^išču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče v Mariboru,
dne 13. januarja 1933.

Dražbeni oklic.
D n e '7. m a r c a 1933. d o p o l d n e
o b d e v e t i h bo pri podpisanem so
dišču v sqbi št. 21 dražba nepremičnin:,
zemljiška knjiga Dolga Vas in Dol. Len
dava, vi. št. 5, 30, 391, 516, 1008, 896,
355, 356 in 370.
Cenilna vrednost: Din 33.775*—.
Vrednost pritikline: Din 4.150*-—
Najmanjši ponudek: Din 25.285—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-

#
E V a 356/32—37.

367

Dražbeni oklic.
Dne , 1 4 . m a r c a 1 9 3 3. dopoldne
ob d e v e t i h bo pri podpisanem so
dišču v sobi št. 16 dražba nepremičnin:
zemljiška knjiga k. o. Sv. Petra predm.,
vi. št. 723.
'
Cenilna vrednost: Din 1,373.100*—.
Najmanjši ponudek: Din 916.000*—.
Pravice, ki bi ne.pripuščale dražbe, je
priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe, sicer
bi se ne mogle več uveljavljati glede
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je
ravnal v dobri veri.

Štev..12.
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V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče v Ljubljani,
dne 26. januarja 1933.
*
E 679/32—7.
384

Dražbeni oklic.
Dne 15. m a r c a 1933. dopoldne ob
d e v e t i h bo pri podpisanem sodišču
v sobi št. 4 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Bezina, vi. št. 174.
; Cenilna. vrednost: Din 4.296-75.
Vrednost pritikline: Din 1.115e—.
Najmanjši ponudek: Din 2.864-50.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe, si
cer bi se ne mogle več uveljavljati elede
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 v Konjicah,
, .
dne 19. decembra 1932.

*
347.

G IV 2475/32—7.

Dražbeni oklic.

E IX 3761/32-11.

359

372

E 616/32—13.

Dražbeni oklic.

Dražbeni oklic.

Dne 20. m a r c a 1 9 3 3 dopoldne
ob e n a j s t i h bo pri podpisanem so
dišču v sobi št. 11 dražba nepremičnin:
zemljiška knjiga a) k. o. Spod. Radvanje
I. del. vi. št 73, 422, 572; b) k. o. Hrastje,
vi. št. 10.
Cenilna vrednost: ad a) 715.655*70
Din, 40.137-34 Din, 29.605-— Din; ad b)
Din 54.548-—.
Vrednost pritikline: ad a) Din 38.500,
ad b) Din 6720-—.
Najmanjši ponudek: ad a) Din 477.104,
Din 26.758-25, Din 19.73675; ad b) Din
36.360-—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
'
Okrajno sodišče v Mariboru,
dne 17. januarja 1933.

Dne 21. m a r c a 1933. dopoldne ob
d e v e t i h .bo pri podpisanem sodišču
v sobi'št. 26 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Višelnica, vi. št. 223.
Cenilna vrednost: Din 12.680.
Najmanjši ponudek: Din 8.453-—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe, si
cer bi se ne mogle več uveljavljati glede
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je
ravnal y dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče v Radovljici,
dne 30. januarja 1983. . %

'

*

'

•

'

"

•

E 1267/32—16. •

299

Dražbeni oklic.

*
E 851/—32—7.

373

•\ • Dražbeni oklic.
Dne 3. a p r i l a 1933. dopoldne ob
p o l d e s e t d h bo pri podpisanem
sodišču v sobi š t . 6 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga I. sik. Nevlje, • vL
št. 23, II. sk. Kamnik, v-L š t 452.
Cenilna vrednost: I. skupine Din
55.309-90, II. skupine Din 240.Q00-—.
Najmanjši ponudek: I. skupine Din
36.874-—, II. skupine Din 121.000-—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri d.ražbenem naroku pred začetkom dražbe,sicer bi' sé ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem sé opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit-na uradni deski tega

Dne 17. m a r c a 1 9 33. dopoldne
Dne 20. m a r c a 1933. dopoldne ob
°b p o l d e v e t i h bo pri podpisanem
8(
?4išču v sobi št. .27 dražba nepremič d v a n a j s t i h ' b o pri podpisanem so
e n : zemljiška knjiga k. o. Bistrica pri dišču v sobi št. 26 dražba nepremičnin:
zemljiška knjiga .Studor, vi., št. 424.
«ušah, vi. št 168.
Cenilna vrednost: Din 71.3Ì2-—.
Cenilna vrednost: Din 1'22.771-—.
Najmanjši ponudek: Din'47.600-—.
Najmanjši ponudek: Din 81.847-—.
Vadij znaša Din 7.100-—.
. Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,J^ priglasiti sodišču najpozneje pri draž
j e m naroku pred. začetkom dražbe, je priglasiti sodišču najpozneje pri dražsicer bi se ne mogle več uveljavljati benem naroku pred začetkom dražbe,
:
S'ede nepremičnine v škodo zdražitelja. sicer bi se ne mogle več uveljavljati sodišča. ' : • • '
'glede nepremičnine v gkodo zdražitelja, Okrajno sodišče v Kamniku, odd. II..
•^vje ravnal v dobri veri.
У ostalem se opozarja na dražbeni ki je ravnal v dobri veri.
dne 30. januarja 1933.
V ostalem se opozarja na-dražbeni
°*Hc, ki je nabit na uradni deski tega
*
sodišča.
, • . oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
•
•
.
•
•
•
'
v
Okrajno sodišče v Mariboru, odd. IV.,
E IX 3566/32—17.
360
Okrajno sodišče v Radovljici,
' ;
dne 23. januarja 1933.
dne 30. januarja 1933.
'.
Dražbeni oklic.
• „ •

-

'

*

fi

: 843/32—10.

322

Dražbeni oklic.
Dne. 18. ,m:arca
1 9 3 3. dopoldne
b o
rt-«xdevetin
P " podpisanem So
v s o b i št
zi ,. l S k a k n - a4 dražba nepremičnin:
St i o
iif? Sto'- Bistrica, vložna
r\'xx> obstoječih iz pritlične hišez dvo
j e m in vrtom.
.'
gemina vrednost: Din êo.000—.
«a]tnanjši ponudek: Din 30.000-—
je V" a v | c e ' ki bi ne pripuščale dražbe,
.v Priglasiti eodiščo najpozneje pri draž-eice , . n a r o k u Pr®d začetkom dražbe,
gle/ ü i se ne mogle več uveljavljati
ЈуГге ^Pr&mičnine v škodo zdražitelja,
Je ravna! v dobri veri.
°ilic °f t a ' e m 8 Ö opozarja na dražbeni
s
d 6 s k d
tèga
-°d'igea * e n a b i t n a ^^ni
0k
v, rajno sodišče Slov. Bistrica,
v : ; ^ dne- 30. januarja 1933.

*

;. Dne 10. a p r i l a 1 9 3 3. dopoldne
ob d e s e t i h bo. pri podpisanem so
300 dišču v sobi št. 11 dražba nepremičnin:
E 701/32—12.'
zemljiška knjiga 1. k. o. Grajska vrata,
Dražbeni oklic.
;vl. št. 2, 337; 2.'! k. o. Orešje, vi. št. 12.
Cenilna' vrednost: ad 1. Din 308.404-50
Dne 20. m a r c a 1933. dopoldne, ob
d e s e t i h bo pri podpisanem sodišču in Din 69.075-50; ad 2. Din 69.554-20.
Vrednost pritikline: ad 1. Din 195.056;
v sobi št. 26. dražba nepremičnin: zem
ad 2; Din 2325-—.
ljiška knjiga Zeleče, vi. št. 534
' Najmanjši ponudek: ad 1. 188.784-50
- Cenilna vrednost: Doh 59.496-—. .
Din; ad % Din 46.369-46. .
Najmanjši ponudek: Dio 39.664-—..
' Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, ; Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-, je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbeném naroku' pred začetkom dražbe, benem' naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati sicer bi se né mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, glede nepremičnine y škodo zdražitelja,
ki je ravnal v cribri; veri.
ki je ravnal v dobri veri.
*
;
V ostalem se opozarja na dražbeni
V ostalem se opozarja na dražbeni
na uradni deski tega
oklic, ki je nabit na uradni deski tega oklic, "ki je 'nabit
sodišča.
•;>i.•..''!'
sodišča.
.'''.'..'.',
i
Okrajno
sodišče
v
Mariboru,
Okrajno sodišče т Radovljici,
'
dne 30. januarja 1933. .„ ,
. dne 16. januarja 1933.

*

•

•

• ' •
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Vpisi v trgovinski register.
Vpisale

so s e

nastopne

firme:

151.
Sedež: Laško.
Dan vpisa: 31. januarja 1933.
Besedilo: Gerkraan Ludvik, tekstil
na tovarna »Lava«.
Obratni predmet: Izdelava in proda
ja tekstilnih izdelkov na tovarniški na
čin.
Imetnik: Gerkman Ludvik, indu
s t r i a l s v Ljubljani, Cankarjevo na
brežje 3.
Okrožno sodišče v Celju, odd. L,
dne 31. januarja 1933.
Firm. 23/33 — Rg A III 162/1.
*
152.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 7. januarja 1933.
Besedilo: Hebein in brata Havliček,
»»lektroinstalacijsko podjetje in trgovi
na z elektrotehničnimi predmeti.
Obratni predmet: izvrševanje elektroinstalacijskih del in trgovina z elektro
tehničnim in elektroinstalacijskim ma
terialom vsake vrste na drobno.
Družbena oblika: Javna trgovska
družba od 1. januarja 1933.
Družabniki: Hebein Ivan, Gosposvetska cesta 13; Havliček Viktor in Havliбек Maks, Resljeva cesta 22, vsi elektroinstalaterji v Ljubljani.
Pravico zastopanja in podpisovanja
za družbo imajo vsi trije družabniki
tako, da pristavita pod natisnjeno, s
štampiljko odtisnjeno ali po komerkoli
pisano besedilo tvrdke svoj podpis ve
dno po dva družabnika, od katerih mo
ra biti eden Hebein Ivan.
Deželno kot trgovinsko sodišče
v Ljubljani, odd. IIL,
dne 5. januarja 1933.
Firm 1077/32 - Rs A VII 114/1.
*
153.
Sedež: Ljubljana, Usnjarska ul. 1.
Dan vpisa: 21. januarja 1933.
Besedilo: Pollak Earleto.
Obratni predmet: Industrija usnja in
usnjatih izdelkov.
Imetnik: Pollak Karleto. industrialec
v Ljubljani, Sv. Petra napis it. 65.
Deželno kot trgovinsko sodišče
v Ljubljani, odd. HI.,
dne 13. januarja 1933.
Firm. 40/33 — Re A VII 116/1.
V p i s a l e so se i z p r e m e m b e In
dodatki pri nastopnih firmah:
154.
Sedež: Kranj.
Dan vpisa: 21. januarja 1933.
Besedilo: Intex, tekstilno industrijalna družba z o. z.
Na občnem zboru dne 4. januarja
1933 izpremenila se je družabna po
godba v točkah 1. in 6. ,
Deželno kot trgovinsko sodišče
v Ljubljani, odd. III.,
dne 13. januarja 1933.
Firm. 33 — Re C III 59/11.

155.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 21. januarja 1933.
Besedilo: Centralna vinarna d. d.
Ljubljana.
Izbriše se član upravnega sveta Orehek Fran, vpiše pa član upravnega sveta
Lužar Fortunat, banski šolski nadzor
nik v pok. v Ljubljani, Postojnska ul. 14.
Deželno kot trgovinsko sodišče
v Ljubljani, odd. III.,
dne 13. januarja 1933.
Firm. 31 — Rg B II 178/9.
*
156.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 7. januarja 1933.
Besedilo: Jugoškoda delniška družba
v Beogradu — podružnica v Ljubljani.
Izbriše se poslovodji inž. Stebi Anto
nu podeljena prokura.
Deželno kot trgovinsko sodišče
v Ljubljani, odd. IIL,
dne 5. januarja 1933.
Firm. 11 — Rg B III 84/2.
*
157.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 7. januarja 1933.
Besedilo: Naša Sloga, prodaja cerkve
nih potrebščin, družba z o. z. v Ljub
ljani.
Izbriše se poelovodkinja Mrkun Ivan
ka, vpiše pa kot poelovodkinja Dolšina
Ana v Ljubljani, Tyrseva cesta 17.
Deželno kot trgovinsko sodišče
v Ljubljani, odd. IIL,
dne 5. januarja 1933.
Firm. 9 — Rg C H I 79/9.
»
158.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 7. januarja 1933.
Besedilo: >Vardar<, delniška zavaro
valna družba, podružnica Ljubljana.
Vpišejo se k sopodpisovanju poobla
ščeni in sicer pri centrali: Oskar Mau
rer, ravnatelj; Robert Florio, namestnik
ravnatelja; Emil Gramisch, prokuristj
EgonLuschan, prokurist; pri.podružnici
v Ljubljani: Dragutin Kneif, ravnatelj,
Ivan Šinkovec, prokurist.
Deželno kot trgovinsko sodišče
v Ljubljani, odd. IIL,
dne 5. januarja 1933.
Firm 1/8 - Rg B III 17/3.
*
159.
Sedež: Polzela.
Dan vpisa: 31. januarja 1933.
Besedilo: >Polzela< tvornica navad
nih in tkanih pletenin, družba z omeje
no zavezo, v Polzeli.
1. Izbriše se dosedanji poslovodja
Parma Oton v Polzeli zbog smrti ter
2. vpišeta poleg dosedanjega poslo
vodja Tomiča Feliksa kot novi poslo
vodji .
Eftkoveki Jurij v Polzeli ter Rei
ser Teodor, fabrikant, Klokočov, pošta
Pribor C S . R.
Okrožno sodišče v Celju. odd. L,
dne 31. januarja 1933.
Firm. 19/33 — C II 16/10.

I z b r i s a l a s e je n a s t o p n a f i r m a :
160.
Sedež: Ljubljana.
Dan izbrisa: 7. januarja 1933.
Besedilo: Prodajni zavod združenih
tovarna barv, družba z o. z.
Po končani likvidaciji.
Deželno kot trgovinsko sodišče
v Ljubljani, odd. IIL,
dne 5. januarja 1933.
Firm. 4 — Rg C III 246/9.

Vpisi v zadružni register.
V p i s a l e so s e n a s t o p n e z a d r u g e :
161.
Sedež: Bled.
Dan vpisa: 14. januarja 1933.
Besedilo: Zveza mlekarskih in sirarskih zadrug na Bledu, registrovana za
druga z omejeno zavezo.
Zadruga ima namen pospeševati go
spodarstvo in nravno povzdigo svojih
članov, zato:
1. vnovčuje svojim članom oziroma
jim posreduje ugodno vnovčevanje mle
ka in mlečnih izdelkov;
2. združuje dosedanje male obrate v
skupen obrat, ki bo izdeloval in vnovčeval higijenično in trgovskim potre
bam odgovarjajoče kvalitetno blago;
3. organizira svojim članom prodajo
jajc;
4. skrbi za sposobno mlekarsko osebje;
5. prireja in se udeležuje razstav, pri
reja predavanja o vseh v zadružni delo
krog zadevajočih panogah in z vsemi
sredstvi pospešuje napredek živinoreje,
mlekarstva in zadružništva;
6. nabavlja in vzdržuje v" dosego svo
jih namenov potrebne stavbe, orodje in
druge naprave.
Zadružna pogodba z dne 13. decem
bra 1932.
Vsak zadružnik jamči s svojimi opra
vilnimi deleži in pa z dvakratnim znes
kom istih.
Oznanila se izvršujejo z razglr ' na
bitimi v zadružni pisarni ali z ^..iOŽnicami.
Načelstvo sestoji iz načelnika,, podnačelnika in 7 odbornikov.
Člani načelstva so:
Slivnik Jakob, Podhom 5, načelnik;
Mulej Ivan, Selo 14, podnačelnik; Zu
pan Ivan, Boh. Bela 81; Ropret Anton,
Boh. Bela 28; Vidic Franc, Grad 66;
dr. ing. Vovk Bogdan, Grad 91; Dornik
Janez, Podhom 14; Soklič Janez, Selo
13; ing. Rata j Janko, Radovljica, sresko
načelstvo.
Načelstvo zastopa zadrugo in podpi
suje za zadrugo na ta način", da se pod
pišeta pod zadružno tvrdko dva člana
načelstva.
Deželno kot trgovinsko sodišče
v Ljubljani, odd. IIL,
dne 5. januarja 1933.
Firm. 6/33 — Zadr. X 322/1.
*
162.
"
,
•
Sedež: Kokrida.
Dan vpisa: 14. januarja 1933.
Besedilo: Gospodarska zadruga na
Kokrici. registrovana zadruga z ome
jeno zavezo.

Štev. 12.
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Obrat in predmet: <
Načelstvo sestoji iz 5 zadružnikov.
nja registrovana zadruga z omejeno
Zadruga ima namen pospeševati go
Člani načelstva so:
zavezo v Ljubljani.
spodarske koristi svojih članov s tem, da
Izbriše se Dobrili Petru podeljena
Slavec Ivan, upravnik pošte, predsed
a) jim oskrbuje cenena in zdrava sta
prokura.
novanja ter v ta namen zida aH naku nik; Rooss Albert, v. davčni upravitelj
Deželno kot trgovinsko sodišče
puje stavbe, katere potem članom pro v pok:, podpredsednik; -Košnik' Ivan,
v Ljubljani, odd. lil.,
daja ali prepušča v najem, oziroma jim gimnazijski direktor v pök., tajnik;
dne 5. januarja 1933.
oddaja v njih posamezne prostore v Torkar Janko, poverjenik fin. kontrole,
blagajnik; Istenič Franc, kanclist, vsi v
najem;
Firm. 7 — Zadr.. VIII 4/14
' b) skrbi za povzdigo živinoreje, mle Kranju.
»"•
karstva in sadjarstva;
Upravni odbor podpisuje za zadrugo 166.
c) skrbi za nakup in prodajo gospo tako, da pod pisano, natisnjeno ali s
Sedež: Trbovlje.
štampiljko odtisnjeno tvrdkö'zadruge
darskih potrebščin.
Dan vpisa: 31. januarja 1933. .
pristavita
lastnoročni
podpis
predsed
Zadružna pogodba z dne 8. decembra
Besedilo
>Metanja«, kovinska indu
1932. .,; •
nik in en član, — ali dva člana uprav strija v Trbovljah, registrovana zadruga
Vsak zadružnik jamči s svojimi opra nega odbora, — ali eden od teh in oni z omejeno zavezo.
vilnimi deleži in pa z enkratnim zne uslužbenec zadruge,- ki ga za sopodpisoPo sklepu občnega zbora z ;dnè 24.
vanje pooblasti upravni odbof.
skom istih.
januarja 1933 se je zadruga razdružila
Oznanila objavlja zadruga na razglasin prešla v likvidacijo.
Deželno kot trgovinsko sodišče
ûi deski v svojem poslovnem prostoru.
Likvidatorji: Jakob Klenovšek, obrav Ljubljani, odd: III.,
Načelstvo sestoji iz 5 zadružnikov.
tovodja v Lokah 312, Franc Novak, dedne
13.
januarja
Д933..
Člani načelstva so:
lovodja v Lokah 368, Valentin Osredkar,
Firm. 23/33 — Zadr. X 331/1. .
. L a k n e r Josip, posestnik na Kokrici;
ključavničar v Trbovljah.
Mrak Ciril, posestnik na Kokrici; Strni
Likvidacijska firma: >Meta!ijac ko
*
ša Alojzij, posestnik na Kokrici; Košiša
vinska industrija, r. z. z o. z. v Trbov
164.
£anko, posestnik in mlinar na Ilovki;
v
ljah v likvidaciji.
• , • /: .
Sedež: Rateče.
va
^abret Alojzij, tovarnar v Bobovku.
Podpis, firme: Po d
likvidatorja
Dan vpisa: 19. januarja 1933.
Načelstvo zastopa zadrugo in podpi
skupno podpisujeta likvidacijsko firmo.
Besedilo: Vnovčevalhica za živino v
s ee v imenu zadruge na ta način, da
Okrožno sodišče v Celju, dđđ. L,
° podpišeta pod tvrdko, katera naj bo Ratečah, registrovana zadruga z ome
dne 31: januarja 1933.
jeno zavezo.
Pisana
ali
s
pečatom
odtisnjena,
po
dva
ц
Firm. 21/33 — Zadr. III 162/14.
. Obrat in predmet:
<1а načelstva.
•.
•
Zadruga ima namen pospeševati go
Deželno kot trgovinsko sodišče
spodarstvo in nravno povzdigo • svojih 167.
v Ljubljani, odd. III.,'
članov, zato:
Sede,ž: Velike Lašče.
dne 5. januarja 1933.
1. prevzema od svojih članov živino
Dan vpisa: 28. januarja 1933.
•
Firm. 12/33 — Zadr. X 325/1.
ter jo vnovčuje živo ali zaklano z vzdr
Besedilo: Posojilnica za sodni okraj
ževanjem mesnice, oziroma take kup- velikolaški ter okolico r. z. z n . z.
163.
*
čijske posle. za.svoje člane posreduje;
I. Vpisala se je izprememba pravil.
2. skrbi za strokovni pouk in poglo
Naziv zadruge odslej:
Sedež: Kranj.
bitev zadružne misli svojih članov;
' >Posojilnica v Velikih Laščah, r. z. z
Dan vpisa: 21. januarja 1933. .
3. si oskrbi v dosego teh namenov n. Z.«
Besedilo:, Zadruga državnih uslužbenJ°v za nabavo kredita, registrovana za- potrebne stavbna in tehnične naprave. ' Zadruga ima namen pospeševati go
Zadružna pogodba z dne 4. decembra spodarsko in nravno povzdigo svojih
ïga z omejeno zavezo v Kranju.
članov, zato:
1932.
Ubrat in predmet:
1. sprejema in obrestuje hjranilno vlo
Vsak zadružnik jamči s svojimi opra
^adatak je zadruge:
*•• da medu svojim članovima propa vilnimi deleži in pa s petkratnim znes ge in vloge na tekočem računu;
2. pridobiva nadaljnja potrebna de-,
kom istih.
d a i širi smisao za štednju;
a
Prima uloge na štednju kako od : Oznanila se izvršujejo z razglasi, na narha sredstva v obliki kredita;
8Vn'.?
i 3. daje svojim članom posojilo;'
bitimi v zadrugini pisarni.
°Јш Članova tako i od nečlanova; .
4. oskrbuje svojim članom inkaso ter
*>• da daje pozajmice svojim članovi- '. Načelstvo sestoji iz načelnika, podjatev i n druge denarne posle;
* u z najpovoljnije üslove;
načelnika,
in
8
odbornikov.
;
5. posreduje za svoje člane nabavo
( j i ' ^ a organizuje specijalne fondove
Člani načelstva so: Žerjav Janez^ Ra gospodarskih potrebščin.
Zakona
к &
oil«
> ^
6 i 9), iz kojih če, teče 76; Hribar Janez, Podkoren 56;
Načelstvo sestoji iz načelnika, podnaili ч 8 a , m a > Pïl° u saradnji sa Savezom
Erlah Jakob, Rateče 53; Rogar Anton, čelnika in še nadaljnjih šestih članov
a
v6
drugim zadrugama članicama Sa Rateče 31; Matjaž Janez, Rateče 34; načelstva.
le 1^°??^^^' izdržavati i pomagati raz- Kerštajn Janez, Rateče št. 104; Petrič
Javni razglasi zadruge se vršijo po
cl
ц 0 °° Jalno-humane i higijenske usta- Boštjan, Rateče št. 41; Makovec Jožef, enkratnem objavljenju v zadružni, pi
U
0 8
8 v 0
m
Rateče 54; Benet Lovrenc, Podkoren 59; sarni z nabitjem razglasa (oznanila) in
dece- ^ " *
J članova i njihove
Pintbah Josip, Rateče 4.
enkratnim oklicem pred cerkvijo v Ve
d a z
ц е " . a svoje svrhe zaključuje povoljNačelstvo vodi in zastopa zadrugo in likih Laščah.
move
stvo«
> u kolilco joj ne dostižu sop- podpisuje za zadrugo na ta način? da
: II. Izbrisali so se izetqpivsi^nacejlstve6?na sredstva (čl. 56 Zakona, tačka 1);
se podpišeta pod zadružno tvrdko dva ni člani: Hočevar Ivan, .Zakrajšek Ed
а Vrši n a
l a t e
01апо^ .
P
i isplate za!svoje 'Člana načelstva.
•* • •
vard, ч Vesel Matevž, Hočevar, Lovrò' in
7 d'
Deželno kot trgovinsko sodišče
Jakše Josip; vpisali' pa novoizvoljeni
«sim,
.Posreduje u svima poslovima
v Ljubljani, ođd. III.,
člani načelstva: Koprivec Ivan, posest- '
g r a n j a svojih članova.
dne 5. ' januarja 1933.
'
hik v Vel Laščah št. 6; Korošec Jože,
:
^ Д ^ п а pogodba z dné 28. decemFirm. 22/33 — Zadr. X 328/1.
posestnik, iz Krnč št; 3, Grebene Ivan',
o s « ; ^ 2 1& sestavljena na osnovi zakona
posestnik iz Grebenov št. 2, Ahačevčič
Jože, posesjflik iz Dvorske vasi štt; 9,
^ u r u g a m a državnih službenika.
V
p
i
s
a
l
e
so
s
e
i
z
p
r
e
m
e
m
b
e
in
Jaklič
Ivan ml., posestnik iz Karlovice
vibjj^f zadružnik
jamči s svojimi opra8
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h : in Peterlin Ivan, posestnik iz SrebotW***
i « istih,
,S?
' i n p a z desetkratnim znenika.
• .., .
165.
•
.>«
B e
[
Okrožno
sodišče
v
Novem
mestu,
odd. IL,
b i t i m j ^ a - kvršujejo. z objavami, naSedeži Ljubljana.
.' t
" dne 28. januarja 1933.
. Dan vpisa:.7. januarja 193Š.
^ r ^torih v i ( i l l e m mestu v zadruginih
Besedilo: Ekonomska Orjuna, osredFirm. 9/33 — Zadr. -I 39/2
*

.

•••

•".:•••.

.
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Konkurzni razglasi

168,
. Sedež: Zgornja Siska,
Dan vpisa: 21. januarja 1933.
Besedilo: Ledarska zadruga v Zgor
nji Šiški, registro vana zadruga z ome
jeno zarezo.
Izbrišeta se člana načelstva Babnik
Josip in Zaletel Ivan, vpišejo pa se
člani načelstva Štrukelj Franc, posest
nik, Koseze 12, Hočevar Anton, posest
nik v Zg. Šiški 11 in Jenko Franc, po
sestnik v Dravljah 31.
Deželno kot trgovinsko sodišče
v Ljubljani, odd. III.,
dne 13. januarja 1933. . ••'•
Firm.. 36 — Zadr. VI 208/30.

361

S 27/32—21.
172;

Odprava konkurza.

Prezadolženec Kari Jeglič, trgovec v
Novi vasi pri Mariboru.
Konkurz razglašen s sklepom S 27/32-2
se odpravlja, ker ni pokritja za stroške
postopanja. .
Okrožno sodišče v.Mariboru,
dne 4. februarja. 1933.
*
Sa 1/33—2. •'
391
173.

Poravnalni oklic

Uvedba poravnalnega postopanja o
imovini Povoden Franceta,; trgovca z
lesom in mešanim blagom, v Breznem
v Dravski dolini.
Poravnalni sodnik: dr. Kovča Franc,
sodnik okrožnega sodišča v Mariboru.
Poravnalni upravnik: dr. Hojnik
Franc, advokat v Mariboru. '
Narok za sklepanje poravnave pri
imenovanem sodišču, soba št. 84, dne
20. marca 1933. ob desetih.Rók žaoglasitev do 15. marca 1933.
pri okrožnem sodišču v Mariboru. ,
Poravnalna kvota.50%.
'Okrožno sodišče; v«.Mariboru, odd. Ill.i
dne 7. februarja 1933.

#
169.
Sedež: Zg. Brnik pri Kranju:
Dan vpisa: 7. januarja 1933.
Besedilo: Živinorejska zadruga za
občino Cerklje pri Kranju, registrovana zadruga z omejeno zavezo v Zgor
njem Brniku.
Na občnem zboru dne ' 16. • oktobra
1932. izpremenila : so se zadruginâ pra
vila,v §8-1. in 2.
Tvrdka zadruge odslej:
Živinorejska- zadruga v Cerkljah pri
Kranju, registrovana zadruga z omeje
no zavezo.
|
Obratnemu'predmetu se dodaje nova
*
točka: h) vnovčuje domačo živiho: svor Sa 77/32—9.
358
jih ; cìasio* v nepredelanem ali prede- 174.
lanem-stanju..
Konec poravnave.
•Deželno kot trgovinsko sodišče'
Poravnalno postopanje dolžnika Ka
-'- "v Ljubljani, odd. Ш.,,
zimir Josipa, trgovca, v Turškem vrhu,,
dne 5. januarja 1933.
je^kohčanb. ' ' .
.- .Firm. 10 — :Zadf.; IX. 163/4. .
' Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III.,.
• v;
dne 26. januarja 1933.
%

•

.-•••—

I z b r i s a l i ' s t a se1 n a s t o p n i
Sa 66/32—IO.-' , ,
•""-' '
383
zadrugi:',,
;<
175.
' : ' " "••"
170. ; .
; ; ;. ; . .
..'.- Konec poravnave.
Sedež: Jesenice. ./'
;
'
Poravnalno postopanje dolžnika S e sDan-izbrisa: 21. januarja 1933. .....
Milana, .trgovca v Ljutomeru, reBendilo: Klavnica za Gorenjsko.; re- ;sl;e£'
r
gistrevana. zadruga z omejeno zavezo gistrovanega pod firmo - >tvrdka Marko
Rosenberg,-veletrgovina z. mešanim, bla
Sav*-Jeeenice.
,,
gom-v, Ljutomeru.«, je. končano. ; . ' •"
P«) končam likvidaciju
,,
Okrožno sodišče T Mariboru, odd. III.,
Deželno kot trgovinsko sodišče
dne 26. februarja 1933.
v Ljubljani,, odd. III.,
' đne 13. januarja 19.33. "
S» tO/32—32.
. 3 5 6
; F,irm. 26 —'Zadr, VIII 262/10. " , 1 7 6 . '».'
..-.
;-.'..:, , .••

diščem v Radovljici dne 14. oktobra
1932. sklenjena
med poravnalnima
dolžnikoma Kendo Ivanom in Marijo,
hotelirjema in veleposestnikoma z Ble
da, ter med njunimi upniki.
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III.,
dne 24. januarja 1933.
Sa 44/32—32.
178.

*

349

Potrditev poravnave izven
stečaja.

Poravnalna zadeva: Tvrdka >Мдп"сЧ<
mehanična pletarna, lastnik Manojlovič
Vladimir, Žalec pri.Celju.
Potrjuje se poravnava, ki jo je skle^
nila poravnalna dolžnica s svojimi.up
niki pri naroku dne 28. januarja Ì933.,
in ki določa, da je prednostne.^erjatve
iti zahtevke, ki jih ne doseza pdrayjaaya,
prvenstveno v celoti plačati, ostali..up; niki-pa dobijo 50% kvoto, plačljivo v
'12 mesečnih zaporednih - obrokih, počenši s prvim obrokom dne 1. julija
: 1933, terjatve v^ inozemskih valutah pa
plača v dotični valuti po kvoti, kakor je
bila prijavljena.
- .<
Okrožno kot poravnalno sodišče v Celju,
,
odd. I.,: dne 31. januarja 1933.
Sa 43/32—8.
.179. •-. •./.

269

Potrditev poravnave izven
stečaja. ;

1

' Poravnalna zadeva: Puncer Vinko,
<neprot.
trgovec z mešanim blagom in
:
lesom v Slovenjgradcu.
Potrjuje se poravnava, ki jo je skle
nil poravnalni dolžnik-stìvojimi upniki
dne 17. januarja 1933. i n ' k i dbloča, da'
je prednostne terjatve in zahtevke,- kij
jih ,ne doseza poravnava, prvenstveno'
v celoti plačati, a ostali upniki dobijo
50% kvoto, od katere' je plačljiva prva
četrtina v treh mesecih po potrditvi po
ravnave, in vsaka nadaljnja četrtina zo
pet'po'preteku treh mesecev;
Okrožno sodišče v Celju, odd. L,
-•'• ' d n e 24. januarja 1933:. ',, '
' sfc
Sa Aim—108.
.
' •. . 272
180.

Potrditev poravnave.

Odobruje se poravnava, ki je bila pri
poravnalnem naroku pred okrajnim so
diščem v Radovljici dne 6. oktobra 1932;
sklenjena med poravnalno dolžnico MolnarJulo,. lastnico Grand hotela Toplice
, z Bleda in njenimi upniki.. '
171.
f Konec poravnave.
: У, poravpalni : : stvar i tWachter ja Ma
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III.,
Séde^r4K4)roSk!a Béla. '
tije.,,
;urar
ja
in
trgovca
v
Novem
mestu,
..
,-.. .' dne. 19. .januarja 1933.
Daç izbmä: 7.' јапџагја 198'3..
de proglaša s sklepom opr..žt.Sa 10/32-d
s|s
Besedilo: Pašniška in; gozdna zadruga' ótvorjeni postopek ; za • prisilno ,-porayna'.355
na Koroški Beli, registrovana zadrugar _ vo izven!steČaja^ dov^šenj'ker je po- Ša 13/32—21.- •'•••' y '
:
;
181.
• omejeno zavezo.
; >
' ^tala potrditev poravnave ; pravomočna. 1
pkrožno' sodišče v Norem mestu, odd. II.,
Potrditev poravnave.
Ker zadruga sploh ni pričela poslo
.. ' dne 31. januarja. 1933.
''
V-poravnalni stvari Stravsa Avguijtivati.; ".•?: ' •
.•'•• ;-•'•
;
• «j«
na, krojaškega mojstra v Podturnu pri
n - • i "
Deželno kot trgovinsko sodišče
Toplicah; se odobruje pri naroku ' dne
Sa 28/32-25'6:: '
v Ljubljani, odd.-III.,
24; novembra-1932 v smislu'§; 46'za-,
ni!'-'- " '''' ',
',
..: dnç 8. januarja 1933.'
kona o prisilni poravnavi izven stečaja
Potrditev poravnave.
•dosežena poravnava, da plača dolžnik
-, Fir,m. 5 - . Z a d r . X 107/3.
'Odobruje se poravnava, bi je bila.pri upnikom.50°/o kvoto njih terjatev v roku
poravnalnem- naroku, pred okrajnim', sof- enega 'in pol leta v mesečnih obrokih
•

•

•• ' > - r
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Stran 87.

počenši 1 mesec po .^pravomoćnosti po
trditve poravnave s poroštvom Štravsa
Janeza, posestnika v Podturnu 8, proti
kateremu je poravnava izvršljiva.
Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. IL,
dne 28. januarja 1933.
*
Sa 5/32—77.
392
182.

Potrditev poravnave.
V ' poravnalni stvari Šmalca' Ivana,
posestnika in protokoliranega trgovca v
Novem mestu, se odobri pri naroku dne
1- septembra 1932. v smislu § 46.. za
kona o prisilni poravnavi izven stečaja
dosežena
poravnava, da plača dolžnik
8
vojim upnikom 41% kvoto njih terja
tev v roku enega leta v 6 zaporednih
2 mesečnih obrokih, od katerih dospe
Prvi obrok dne 15. novembra 1932., ob
Poroštvu Šmalca Ivana^ posestnika na
Mirni, za terjatve svojcev (§ 34. stečaj
nega zakona), in Šmalc Ive, dolžnikove
žene
ter. Ägnitscha. Andreja, posestnika
v
. Novem mestu, za terjatve ostalih up
nikov, proti katerim porokom je porav-,
ûava izvršljiva.
Okrožno sodišče v Novem mestu,
odd. IL,
dne 31. januarja 1933.

Њ

asi raznih uradoy

in oblaštev
Št

- S. r. 665/32,. 2081/32, 2155/32, 2156/322157/32, 2158/32, .2159, 2160/32,
2161/32, 2163/32, 2164, 2165/32,
. . 2169/32,2174/32,2175/32,2176/32,
•
2177/32, 2178/32,2179/32, 2185/32,
2186/32,2191/32,2192/32,2193/32.
368

p

Razglas.

° § 60. zakona z dne 26. oktoba 1887,
t^anj. dež. zak. štev. 2 iz leta 1888.,,.je,
P°stavila Komisija za agrarne operacije
p Ljubljani banovinskega sekretarja
0
k o r n a' I v a n a zia " komisarja za
grarne operacije v Ljubljani, da se iz-'
. g, š* nadrobna delitev, odnosno ureditev
v naslednjih agrarnih
ћ *ВРа$ф, sveta
^ Ä . i v p i s a n i h pod:
$Љ-yioZno štev. 145, 178, 257, 258' in
• Ж ŠV-Boh. Bela, nadalje 340, k. o.
K . r ^ v J N ' 1 7 б > k - °- Rečica, sodni okraj
v

pri vl. štev..46 in 54,_k:. o^Blatna 3 r e zovica, sodnf òkraj vftìniski';' ' '''
8. parcele štev. 629 in 630, vpisane
pri vl. štev. 46 in 53, k. o. Blatna'Brezovica, sodni okraj vrhniški;. ';,
9. parcele štev. 608, vpisane'pri vl.
štev. 53 in 78, k. o. Blatna Brezovica,
sodni okraj vrhniški;
10. vl. štev. 68, k. o. Subrace, sodni
okraj višnjegorski;
11. vl. štev. 70, k. o. Subrače, sodni
okraj višnjegorski;
• • » •
12. parcel štev. 73, 80, 81, 87 in 136,
vpisanih pri vl. št. 17, 26, 28, 30, 44,
77, 79, 83 in 113, k. o. Trebeljevo, sodni
okraj litijski;
13. vl. štev. 59, k. o. Hubajnjca, sodni
okraj krški;
14. parcele štev. 1856, k.-o. Kamnik,
vpisane pod vl. štev. 212 in 218,.k. o..
Kamnik, sodni okraj vrhniški;
15. parcele štev. 1857, vpisane pri-vl.
štev; 207 in 293, k., o. Kamnik, sodni
okraj vrhniški;
16. parcele štev. 1858, k. o. Kamnik,
sodni okraj vrhniški;,.
17. vložno štev. 258, k. o. Kostanjevi
ca; sodni okraj isti;
, j
18. vložno štev.sl22, k. o. ČerneČavas,
sodni okraj kostanjeviški;
19. vložno štev. 44 in 61, k. o. Strževo,
sodni okraj kranjski;
20. vložno štev. 91, k. o. Zabukovje,
sodni okraj mokronoški;
21. vložno štev. 156, k. o. Lipoglav,
sodni okraj ljubljanski;
22. vložno štev. 64, k. p. Srednjavas,
sodni okraj radovljiški; ,
23. parcele štev. Ï272, k. o. Begunje*
sodni okraj radovljiški;
24. vložno štev. 626, k. o. Zagrad in
vU-št. 280, k. o. Kersinvrh, sodni okraj
mokronoški;
"'.;' •[•'•
Uradno poslovanje tega komisarja se
prične takoj.
S tem. dnevom stopijo-v veljavnost
določila zakona z dne 26. oktobra, 1887.,
krahj. dež. zak. štev. 2/1888, glede,'pri
stojnosti oblaštev, potem neposredno in
posredno udeleženih, kakor
tudi glede
izjav, katere ti oddajo, ali - poravnav, ka
tere sklenejo, naposled glede zavèznósti
pravnih naslednikov, da morajo pripo,znati, z izvršitvijo agrarne operacije,
ustvarjeni pravni, položaj, .
,, ,;>
Komisija za agrarne operacije v ,,«
Ljubljani, • -;
i
dne. 19. decembra 1932.

pod vl. št. 175 ter .parcele štev. 4119 in
4120, vpisane pod vl. št. 424, k. o. Malagora, sodni okraj kočevski;
2. pod>vl. št. 91, k. o. Bosljivàloka,.
sodni okraj kočevski;
3. pod vl. št. 30 in 32, k. o. Osilnica,'
sodni okraj kočevski;
4. pod vl. štev. 31,-k. o. Osilnica,
sodni okraj kočevski;
5. pod vl. štev. 51 in 100, k. o. Ranj-'
tal, sodni okraj kočevski;
:
6. p'od vL štev. 798, k. o. Črnomelj; sodni okraj isti;
7. parcel štev. 734,736, 737, 738, 739,
740, 741 in 742, vpisanih v seznamu L
k. o. Bunčani, sodni okraj ljutomerski;
8. pod vl. štev. 47, k. o.- Kunšperk,
sodni okraj kozji;
,;
9. pod vl. štev. 51, k. o. Homec, sod
ni okraj gornjegrajski;
10. pod vl. štev. 117, k? o. Volčje, sod
?
ni okraj brežiški; • "• -i
11. pod vL štev. 55, k. o» Dravoi,-sod
ni okraj ptujski; • • ,.
'•
12. parcel/štev. 1875/4 in. 1875/52,
vpisanih pri vl. štev. 757, k o. Središče,
sodni okraj ormoški.
, ,-.
Uradno poslovanje tega komisarja se
prične takoj.
r'
S tem dnevom stopijo v veljavnost
določila zakona.ž dne 26. oktobra 1887^,,
kranj. dež.' zak. štev. 2/1888, odnosno^
zakona z dne 26. maja 1909., staj. ':"dë£p
zak. štev. 44, glede pristojnosti òbtèltev !
potem neposredno in posredno udeleženih, kakor tudi glede izjav, katere Ü
oddajo, ali- poravnav, katere sklenejo,
naposled glede zaveznosti pravnih?, naslednikov, da morajo pripoznati z.^шич
šitvijo agrarne operacije' ustvarjeni
pravni položaji
•••';•
Komisija za agrarne operacije v
Ljubljani,
. -.ù'•:••.
\ •
dne. 19. decembra 1932.
; .
Temi No. 246/1. ' . . ' . "

Razglas

25фан2-т£

;д

' P o nalogu-kraljevske banske uprave^,
Bravske banovine v Ljubljani z dne 1#.
januarja 1932.. št. V. No. 229/i, јаврЏиj;e tehnični raadeiêk erèsfcei*à nac^lôtva
v Ljubljani na podstavi ČL 86. do'98.
zakona o drž. računovodstvu --z d n e Ф:
marca 1910. in njegovih izprememb ofc^
dopolniitev
',"' • v
.-..••
?••. *
prvo javno ustno licitacijo za dobav«
gramoza na progah drž. cest,
ki sé bo vršila: ••-'
a) za ; progo drž. ceste št. 2, od Teal
$\ fi -forcole štev. 826/1, vpiane...pri vi..
цЛ^л!» k. ò. Koritno, sodni okraj'kosta- Št. E. r. 249/32, 2171/32, 2172/32, 217S/32," 598-0 do 634-0, ter •
' 2181/32,.- 2183/32," 2162/82, • 2180/32,
'b) za progo difž. ceste št. 49, od
kan;'
!
.• ••- "l •••'• :•2182/32, 2184/32,. 2187/82,'2089/32. 0 0 do 22-0
VJ* i r c e l e štev. 1246/1 in Ì246/2, k. o.
•"• .'.• ",.
..
.
.-'•
" " ,,.:, ^ 3 6 9
dne 3. marca 1933. v pisarm tehničnega
V S P p i s a n e pri vi; št. 1, ш 170, k..' o.
;• •'
••"•"••
' razđelkfe; '
' ''v.
Raitgičts?^ ,
•^»SDdpi okraj vrhniški; ,
4
c)
za
progo
drž.
césté'St.
5Ö,
od ton
P o § 60. zakona z dne 26. oktoba 1887,
VDÌI; P i c e l e štev. 2561,. 2562 in 2564
': : . '
Ä m , h P?1 v l - št. 420, k. o. Blatna Ђте- kranj. dež. zak.. št. 2/Д88% pdiiosnò' po 0^966 do km 38-0, tèi* • " '
n
vl s t e
§
65.
zakona
z
dne
26;
maja
1909,
staj;
d)
za
progo
drž.
ceste
št.
52,
оа''Љп
4 £}
v . 42 in 87, k. o. Vrhnidež. zakona št. .44, je? posta vila Komi- 0-0 do km' 37-0 '
î.'sodm okraj vrhniški;
• :: r:
агсе1е štev
666
k
Bor
in
sija za agrarne operacije v Ljubljani dne 4. marca 1933. v pisarni tehničnega •
1 8 ^ k>
> - °- Pvnica
razdelka;
'Štev ici
°- Sabočevo, vpisane pri vi. banovinskega sekretarja d r . M a r š i č
e) za progo drž. ceste št. 2, od: i m
Roberta za komisarja za agrarne opera*
%«.ТГ,№'107;
k.
o.
Borovnica,
sodni,
cije v Ljubljani, da se izvrši nadrobna 577-0 do km 598-0
gal vrhniški;
5t 6 v-??î° ele š t e v - " / 2 . vpisane pri vl,. deliteV odnosno ureditev skupAega sve dne 6. marca 1933. v občinski pisarni
v Višnji gori'
oktij.,, V . k - °- Velika Ligojna, 'sodni ta v naslednjih agfàftiih "pïhn'eriH," Vpit) za; progo drž. ceste št. 49, od km
J vrnniški;
sanih pod: •' '
:
• 1. pafcele štev. 4127 in 4128, vpisane 220 do km 44-4
^"^•^fC6le š tev. 842 in -843, vpisane
•
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Stran 68.
dne 7. marea 1933. т občinski pisarni
v Dol. Logatcu;
g) za progo drž. ceste št. 52, od km
37-0 do 82-548
dne 8. marca 1933. v ©b&nski pisarni
v Kočevju
s pričetkom vsakokrat ob 9. uri.
Vse natančnejše podatke glej prilo
go k >Službenemu listu« št. 8 z dne 28.
januarja 1933.
Tehnični razdelek sreskega nacelstva
v Ljubljani,
dne 26. januarja 1933.
i
•H
Štev. 826/2.
377

Razglas.
Zakup občinskega lovišča Tomišelj
se je brez dražbe podaljšal.
Na dan 15. februarja 1933. pri tem
uradu odrejena dražba se preklicuje.
Sresko načelstvo т Ljubljani,
dne 2. februarja 1933.
*
374

Narodna banka
Kraljevine Jugoslavije.

. 319—3—3
Predložene delnice sprejema in izda Štev. 37—33—prež.
ja nanje priznanicei.
Razpis.
v Beogradu Narodna banka, oddelek
Rektorat
univerze
kralja Aleksandra I.
za posojila na zastave in dépote;
1
v notranjosti vse' bančne podružnice. v Ljubljani razpisuje mesto docenta za
Po zborovanju sme vsak delničar svo geologijo in paleontologijo na filozofski
je delnice (in ostala priložena dokazila} fakulteti.
Prošnje, opremljene v smislu § 3.
proti vrnitvi priznanice dvigniti tam,
urad. zak., se morajo vložiti do dne 15.
kjer jih je predložil.
Po odredbah čl. 71. zakona o Narod marca 1933.
B ^ t o r a t univerze kralja Aleksandra
ni banki se pripominja, da je pri sodi
Prvega v Ljubljani,
šču zahtevano uničenje delnic z nasled
dne 28. januarja 1933.
njimi številkami: 9.386—405, 10.723,
Rektor: dr. Slavic Matija s. r.
11.829, 16.259, 18.304—305, 18.325—329,
18.331, 18.340—348, 18.350—353, 18-358
do 368, 18.741, 18.743, 18.745—748,
379
19.606—609, 19.611—613, 19.622—623,
Objava.
19.625, 19.712, 19.714, 19.797—800.
Naznanja se, da se je od sreskega naV Beogradu, dne 4. februarja 1933.; čelstva v Kamniku tukajšnjemu župan
štev. 21.780.
stvu pod številko 16/1 dne 9. januarja
Guverner
1932. poslani odlok kraljevske banske
Narodne banke kraljevine Jugoslavije
uprave Dravske banovine v Ljubljani
I. J. Bajloni s. r.
z dne 26. nov. 1931'., VI No 17.948/3,
glede Kompareta Alojza za zaposlenje
320
izgubil. Ta spis se proglaša neveljav
Narodna banka
nim.
•
'•
Županstvo občine Lukovica.
kraljevine Jugoslavije

Stanje 31. januarja 1933.

Trinajsto redno zborovanje delničarjev
Narodne banke kraljevine Jugoslavije
Aktiva.
Dinarjev
se vrši 5. marca 1933. ob deveti uri Metalna
•
dopoldne v zgradbi Narodne banke v
podloga . 1.941.234.170.65 (— 5,051.754-12)
Beogradu.
Devize, ki ni- . . . . : ,
sovpođlogi
7.748.657-26 (— 6,061.584-86)
D ne v ni red :
, 1 . Konstituiranje zborovanja in voli : Kovani no
vec vniklju 159,650.640-50 14- 9,768.271-, )
tev dveh delničarjev za skrutinatorje in Posojila
. . 2.416,235.740-46 (Ц- 1,490.117-73)
overovatelje zapisnika.
'•
Vrednostni
papirji . . 15,451.200-2. Poročilo upravnega odbora in pred
ložitev računov o poslovanju v i . 1932. Prejänjf pred
ajali državi..1.809.780.460-61 <+•• 309.986-821
3., Posrečilo nadzorstvenega odbora o
Začasni pred
poslovanju v letu 1932.
ujmi jrL drž. '
, • .
4. Odobritev bilance i n računa dobič
blaeaîril . 600.000.000*—
:
ka in izgube in poslovanja upravnega ' Vrednosti re• . . . . ,
ia nadzorstvenega c'dbora^v. letu 1932.
/.ervrt. fonda 58.198.635-65 (-f
99.654-80)
5. Predlog o razdelitvi, dobička delni ; VrVdnoeti
.
• ostalih fon'• .čarjem za leto 1932;
dov • '. • :• .
7,949:864-72
6. Podelitev razrešnice upravnemu in
nadzorstvenemu odboru za poslovanje Nepremlénlne . . . . 156,281.012-26(4- 164.266-61)
v letu 1932.
.
: •
Razna aktiva 42.573.654-46 ( + 3,916.319-96).
7. Predlogi delničarjev, kolikor j i h b o
7.213,863^26-55
po določilih statutov (čL 76.).
Pariva
Dinarjev
8. Volitev članov , za upravni odbor,
Kapital
.
.
180,000.000-—
nemeato tfnih, katerih mesta so izpraz
••' ' •
njena (ci. 50., drugi odstavek statutov) Rezervni
Tond . . .
73,931.404-65
izvolitev <Jveh članov za , nadzorstveni, Ostali tondi, i .8.660,091-84
odbor.
. , , v. '
,
Novčanice v
Tega zborovanja sô sme udeležiti vsak
obtoku . . 4.687.634.01O-- (+29,639.410--)
delničar, državljaa k r i v i n e J u g ° ^ " Obveze na •••
vLie, ki ima najmanj. 4e**t delnic (cl.
Dokaz . . 844,387.013-61 (-82.547.933-21)
00,; zakona o Narodni <bftö&i), Dehiifar- Obveze z ro-~
'
kom
. . . 1.403,288.672-741—10.867.050-08)
je,' ki imajo manj nego cJe#at delnic,;
sme zastopati eden iîta#â njih ali kak, ftazna pasiva 115,957.833-82 (4-19,610.751-42)
7.218,858<82в'б6
f retji deîni?ar; ta 'pOoWaš6enec razpo
laga e Številom gtaöovj ki odgovarja Obtok iti ob
vsoti združenih delnic (w. 72. Statutov)., veze".•". .5.482,021.028-61
Delničarji, ki se ž * k udeležiti tega Celotno kritje . . . 86-78«/,,
7borovanja. morajo svoje delnic« kakor Kritje v tilfttu . . .82-42»/,
tudi druga dokazila, kjer so tudi ta po
Obrestna mera:
trebna, predložiti najmanj pet oni pred
rn)
«ekomptu
, « . » # » » • • jfj£ Ä
dnevom, določenim za zborovanje, to je
•» Huabiiflu
• » i t t • »••'•. »%
do vštetega 27. februarja t, 1.

Razne objave
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Vabilo
na občni zbor delničarjev

Celjske posojilnice d. d. v Celju,
ki se bo vršil dne 24.'februarja 1933.
ob 17. uri v zavodovi sejni dvorani v
Narodnem domu % naslednjim spo' redom:
1. Poročilo upravnega sveta o poslO'
vanju v letu 1932. in predložitev bi
lance.
2. Poročilo revizijskega odbora.
3. Sklepanje o predloženi bilanci za
leto 1932.
4. Sklepanje o razdelitvi čistega do
bička po določbi § 24. družbenih pra-.
vil.
5. Dopolnilne volitve revizijskega od
bora.
Upravni svet
•k
348—3—2

Objava.
Izgubila sem hranilno knjižico Jugo-'
slovanske banke d. d., podružnice V
Ljubljani, vložna štev. 255, na ime Ana
Stariha, iz Brstovca št 2 občina Vinjiverh, srez Črnomelj.
Proglašam jo za neveljavno.
Stariha Ana a. r.
*
' "
«*
397

Objava.
Izgubila sem izpričevalo VIII. raz
reda uršulinske meščanske šole v Me
kinjah na ime: Weibl'Marija rodom iz
Kamnika.
Proglašam ga za neveljavno.
Weibl Marija s. r.

Izdala kraljevska batjska uprava ÖraVske banovine. Urednik: Pobar Robert v LJubljani.
Tiska la zalega: Tiskarna Merkur v LJubljani; ajea predstavnik : O. Michâlek v Ljubljani.

Poštnina plačan« т gofovM.

JUGOSLAVIJA

KRALJEVINA

S L U Ž B E N I LIST
KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE
13. kos.
87.
88.
89,
90,
91.
92.
93.

Letnik

V LJUBLJANI, dne 15. februarja 1933.

IV.

VSEBINA
94. Službena-potovanja advokatskih pripravnikov v sodni
Zakon o pogodbi ó ureditvi plačevanja iz blagovnega pro
praksi.
meta in po drugih obveznostih med kraljevino Jugoslavijo
95. Odločba o posredovanju dela.
in republiko Češkoslovaško. 96. Razpis o postopku zoper uvoznike, ki uživajo ugodnosti,
Zakon o izpremembah in dopolnitvah zakona p. dovolje
zaradi neredne voditve knjig o blagu, uvoženem po ugod
vanju olajšav gozdni industriji zaradi križe. .
nostih.
Naredba o manipülacijskih taksah za izdajanje dovolil za
97. Razpisa. — Odločba p izpremembi opazke za št. 24. uvozne
provoz živine, perutnine in mesa.
caTinske tarife. — Odiočba o ukinitvi, in p znižbi uvozne
Pravilnik' o terenskem delu uradnikov in uslužbencev
carine ha turist, propagandni material.
ministrstva za poljedelstvo.
98. Pojasnilo k, tretjemu odstavku člena 97. zakona o državnem
Pravilnik o navodilih in pojasnilih za izvrševanje zakona
računovodstvu.
o zdravstvenih zadrugah. (Dopolnitev.) .
o pobiranju občinskih trošarin v
Pravilnik o izpremembah _ in _ dopolnitvah pravilnika o 99. Objave banske uprave
!
letu-1933.
nošenju službene obleke za šumarske drž. uslužbence.
Izprememba. v pravilniku k čl.. 14. zakona o neposrednih 1 100. Odločba obče seje državnega sveta, št. 37.624/32.
HnvlHh. . ' . ' • • •
I 101. Razne objave iz »Službenih novin«. .

Vsi p. t: interesenti se naprošajo, da kličejo v zadevah
uredništva »Službeni list« tel. štov. 25-66, v zadevah
upravništva pa tel. Štev. 30-69.

Zakoni
in kraljevske uredbe.
87:

zakon ;.".,
o pogodbi o ureditvi plačevanja iz blagov
nega, prometa in po drugih obveznostih,
sklenjeni v Pragi dne 8. junija Ш . med
kraljevino Jugoslavijo in republiko Češko
slovaško,*
ki se''glasi:
' [ ' : ''•
§ 1.
Odobruje se in dobiva zakonsko moč pogodba o ure
ditvi plačevanja iz blagovnega prometa' in -po drugih.
obveznostih, sklenjena v Pragi dne 8. junija 1932., ki se
glasi v izvirniku in prevodu: ;,
P 0 G O DBA,

Mi

ALEKSANDER L,
po milosti božji in narodni volji kralj Jugoslavije,
objavljamo vsem in vsakomur, dà sta

narodna skupščina kraljevine Jugoslavi je^
sklicana z ukazom z dne 19. oktobra 1932. na redno za
sedanje, za-dan .20. oktobra 1932., v svoji VI. redni sen,
ki jo iö imela dne 14: ' novembra 1932. v Beogradu, in

senat kraljevine Jugoslavije,
sklican- z ukazom' z dne' 19. oktobra 1932. na redno za
sedanje za d'an 20. oktobra 1932., v svoji VI. redni :seji,
ki jo je ;iniev:dné'-18: novembra 1932. v Beogradu, skleл
nila in!dà smo Mi potrdili-in. proglašamo
* '""' '••'

sklenjena med vlado kraljevine Jugoslavije in vlado re
publike Češkoslovaške o ureditvi plačevanja ù blagovnega prometa in po drugih obveznostih med obema
državama. .
.,
•

'•.••••

•••

i---

•••

"i č l a n - i ;

:

".'.'• , ' , ' ; '

'•'.;

Vlada kraljevine Jugoslavije in vlada republike Če
škoslovaške sta sklenili zaradi ureditve plačevanja ter
jatev iz blagovnega prometa in terjatev' iz drugih ,na.slövov torle pogodbo.
,. . ';••""
. ,;:.;; - : .cien;2.; v ;; ]..л •;.-,.
Plačevanje ' omenjenih vzajemnih terjatev se vrši
preko zbiralnih računov,- t, j . ! preko zbiralnega računa
'•'• * >Sïuzbené novine kraljevine Jugoslavije« i dne
14. januarja r i93Ž,-št. 10/ШУ1;7>'Primerjaj >Službeni M i
št. 499/57 iz 1.1932. - ' ' • ' • ' - ' ' '"'" :: ' "
-•-'•-••••
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Narodne banke kraljevine Jugoslavije, ki se vodd pri
Zemski banki v Pragi, in preko zbiralnega računa Če
škoslovaške narodne ba*nke, ki se vodi pri Narodni ban
ki kraljevine Jugoslavije v Beogradu. Oba računa se vo
dita v češkoslovaških kronah; zaradd preračunjanja ter
jatev, ki se glase na dinarje, v češkoslovaške krone je
vzeti za osnovo zaokroženo valutno pariteto teh valut:
100 Din je 59-444 Kč, 100 Kč je 168-226 Din. Terjatve, ki
se glase na drugo valuto, se obračunijo v češkoslovaških
kronah tudi po zakonski valutni pariteti; če so to nestabilizirane valute, po borznem tečaju v Curihu na po
slednji dan pred vplačilom dotične terjatve na zbiralni
račun.
Člen 3.
, Če se izpremene paritetni tečaji, ki so osnova za
obračunjanje na zbiralnih računih, se plačila na zbiralne
račune z obeh strani ustavijo, dokler se ne doseže spo
razum o potrebnih izpremembah te pogodbe; pri tem
se morajo izvršiti izplačila dotlej na zbiralne račune iz
vršenih vplačil še v smislu te pogodbe.
Člen 4.
Jugoslovanski dolžniki vplačujejo terjatve češkoslo
vaških upnikov za uvoženo blago na zbiralni račun. Če
škoslovaške narodne banke pri Narodni banki kraljevine
Jugoslavije v korist češkoslovaških upnikov.
Češkoslovaški dolžniki vplačujejo terjatve jugoslo
vanskih upnikov za blago, izvoženo iz Jugoslavije, na
zbiralni račun Narodne banke kraljevine Jugoslavije, ki
se vodi pri Zemski banki v Pragri v korist jugoslovan
skih upnikov.
Pri tem ni razlike, ali je nastala terjatev, preden
je stopila ta pogodba v veljavo.
Člen 5.
Narodna banka kraljevine Jugoslavije in Zemska
banka v Pragi se obveščata vzajemno o izvršenem vpla
čilu s prošnjo, naj se izplača dotičnemu upniku. Izpla.-ila
se ,vrše načeloma po kronološkem redu nalogov za izpla
čilo. Narodni banki si pridržujeta pravico, sporazumeti
se v izrednih primerih o izplačilu nekaterih terjatev
zunaj vrste.
Upnik ima pravico zahtevati takoj izplačilo ustreznih
vsot, t. j . izvršitev nalogov za izplačilo samó, če izkazuje
zbiralni račun imetje; drugače se Izvrši plačilo šele, ko
se opravijo nova vplačila.
Dolžniki niso oproščeni svojih obveznosti že v tre
nutku, ko so vplačali denar na zbiralni račun, ampak
šele v trenutku, ko je upnik plačilo svoje terjatve prejel.
Člen 6.
Obe narodni banki se sporazumeta o tem, katere
druge vrste obveznosti naj se poravnajo po kliringu v
smislu člena 2.
Člen 7.
Narodni banki se sporazumeta za vsak primer po
sebej o tem, da se dovoli direktno obračunjanje in pla
čevanje med jugoslovanskimi in češkoslovaškimi izvoz
niki in uvozniki na osnovi vzajemnih poslov.
Člen 8.
Obe narodni banki ukreneta vse, da se ne bodo de
lale težave in da se izplačevanje dospelih terjatev na
ibiralne račune ne bo zavlačevalo.

Člen 9.
Izravnava salda, ki bi preostal po izteku pogodbe,
je prepuščena poznejšemu sporazumu. Če se ne doseže
sporazum o izravnavi salda v 15 dneh po izteku рсн
godbe, se poravna saldo z nadaljnjim pla"Sevanjem tako,
kakor je navedeno v členu 4. pogodbe, na zbiralni ra
čun, ki naj omenjeni saldo pokrije.
Člen 10.
Če bodo razmere to zahtevale, se uvedejo na željo
ene ali druge stranke še za trajanja pogodbe pogajanja
o prilagoditvi pogodbe izpremenjenim razmeram.
Člen 11.
Pogodba stopi v veljavo dne 22. junija 1932. in velja
tri mesece; odpove se pa lahko 15 dni pred iztekom
veljavnosti. Če se ne odpove, se podaljša njena veljav
nost avtomatično vedno za mesec dni.
V Pragi, dne 8. junija 1932.
Za vlado
kraljevine Jugoslavije
I. J. Bailony s. r.

Za vlado
republike Češkoslovaške
dr. Friedmann s. r.

Pov. br. 259/32.

Verbalna nota.
Poslaništvo kraljevine Jugoslavije si -usoja obvestiti
ministrstvo za zunanje posle republike Češkoslovaške,
da je vlada kraljevine Jugoslavije odobrila pogodbo,
sklenjeno dne 8. junija 1932. v Pragi o ureditvi plače
vanja iz blagovnega prometa in po drugih obveznostih
med republiko Češkoslovaško in .kraljevino Jugoslavijo.
Kraljevsko poslaništvo porablja tudi to priliko, da
ponovi češkoslovaškemu ministrstvu za zunanje posle
zagotovitev svojega najodličnejšega spoštovanja.
V Pragi, dne 14. junija 1932.
Ministrstvu za zunanje posle republike
v

Češkoslovaške
Pragi.

Št. 74.128/IV—3/32.

Verbalna nota.
Ministrstvo za zunanje pcsle potrjuje prejem ver
balne note Pov. br. 259/32 z dne 14. junija 1932., s ka
tero mu je izvolilo sporočiti poslaništvo kraljevine Jugo
slavije to-le:
>Poslaništvo kraljevine Jugoslavije si usoja obve
stiti ministrstvo za zunanje posle republike češkoslo
vaške, da je vlada kraljevine Jugoslavije odobrila po
godbo, sklenjeno dne 8. junija 1932. v,Pragi o ureditvi
plačevanja iz blagovnega prometa in po drugih obvez
nostih med obema drŽavama.
Kraljevsko poslaništvo porablja tudi to priliko, da
ponovi Češkoslovaškemu ministrstvu za zunanje posle
zagotovitev svojega: najodličnejšega spoštovanja.c
Zahvaljuje se za to obvestile si usoja ministrstvo za
zunanje posle sporočiti cenjenemu poslaništvu, da je tudi
vlada republike češkoslovaške sprejela zgoraj omenjeno
pogodbo.

13. kos.
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Ministrstvo za zunanje, posle porablja to priliko, da
zagotovi poslaništvo kraljevine Jugoslavije svojega najodličnejšega spoštovanja.
V Pragi, dne 17. junija 1932.
Cenjenemu poslaništvu kraljevine
v

Jugoslavije
Pragi.

§ 2.
Ta zakon stopi v veljavo, ko ga k°ralj podpiše in se
razglasi v »Službenih novinah«, obvezno moč pa dobi,
kakor je to določeno v členu 11. omenjenega zapisnika.
Priporočamo našemu ministru pravde, 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 28. decembra, 1932;
Aleksander s. r.
Minister
za trgovino in industrijo
dr. I. Šumenković s. r:
Minister za zunanje posle
B. D. Jevtić s. r.
Videl
in pritisnil državni pečat
čuvar državnega pečata,
minister pravde
Bož. Ž. Maksimović s. r.

Predsednik ministrskega
sveta
dr. M. Srškić s. r.

(Sledijo podpisi vseh.
ostalih ministrov.)

Mi

ALEKSANDER L,

Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše, ob
vezno moč pa dobi, ko se razglasi v »Službenih novinah«.
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. decembra 1932.
Aleksander s. r.
Predsednik
Minister za šume in rudnike
ministrskega sveta
P. Matica s. r.
dr. M. Srškie s. r.
Videl
(Sledijo podpisi ostalih
in pritisnil državni pečat
gg. ministrov.)
čuvar državnega pečata,
minister pravde
Bož. Ž. Maksimović s. r.

89.
Jugoslavije,

objavljamo vsem in vsakomur, da sta

narodna skupščina kraljevine

§2.

Uredbe osrednje vlade.

88.

po milosti božji in narodni volji kralj

tudi za preliminar za poslovno leto 1932./1933., odnosno
za leto 1933.
2. V točki 2: § 1. zakona o dovoljevanju olajšav gozd
ni industriji zaradi krize z dne 23. julija 1932. se za
besedo: >deloma« doda >do 50°/o«.
3. V § 5. tega zakona se dodaja nov, drugi odstavek,
ki se glasi:
>S tem zakonom se ne morejo koristiti podjetja, ki
so ustavila poslovanje za več ko leto dni, in se poobla
šča minister za šume in rudnike, da razkine s podjetji
te vrste dolgoročne pogodbe«.

Jugoslavije,

sklicana z ukazom z dne 19. oktobra' 1932.' na redilo za
sedanje za dan 20. oktobra 19821, v svoji XIX. redni
seji, ki jo je imela dne 16. decembra 1932. v Beogradu,
in

Naredba
o manipulacijskih taksah za izdajanje
dovolil za provoz živine, perutnine in iriesâ.*

Na osnovi odločbe ministrskega ' sveta št. 19.'631/IV
z dne 21. aprila 1932. odrejam, da se pobirajo za admi: nistrativne stroške, ko se daje dovolilo za provoz živine
senat kraljevine, Jugoslavije,
; in > mesa preko ozemlja kraljevne Jugoslavije, od pre
sklican z ukazom z dne 19. oktobra, 1932. na redno, za
voznikov naslednje takse: .
sedanje za dan 20.'/oktobra 1932., y svoji XIII. redni
a) za živino od glave . . . . . . . . 5 Din
seji, ki jo je imel dne 20. decembra 1932., sklenila in
!
b) za drobnico od glave . . . . . 2 Din.
da smo Mi potrdili in proglašamo
. :
c) za en vagon perutnine . . . . . 5 0 Din
č) za en vagon mesa
. . . . . . 5 0 Din
To takso morajo vplačati provozniki prej, nego za
o izpremembah in dopolnitvah zakona
prosijo za provozno dovolitev.

zakon

o dovoljevanju olajšav gozdni industriji
zaradi krize z dne 23. julija 1931.,*
ki se glasi:
§1:
1- Odredbe zakona o dovoljevanju olajšav gozdni in
dustriji zaradi krize z- dne 28. julija 1931.** v § 1. veljajo
* >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
6
- februarja 1933., št. 27/IX/75.,
M
- »Službeni list« št. 809/49 iz 1. 1931.

Takse se vplačujejo pri Privilegiram agrarni banki
v Beogradu v korist »Državnega fonda za zatiranje ži
valskih kužnih bolezni«.**
Vplačilo se vrši s čekom, poštno nakaznico ali po
kakšni banki. Prošnji za provozno dovolilo onora priložiti
* >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
30. januarja 1933., 'št. 21/VIIÏ/62:
** »Uradni list« št. 287/80 iz L 1928. (zakon) in
št. 299/72 iz 1. 1929. (pravilnik).'
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provoznik priznanico Privilegirane agrarne banke o
vplačani taksi.
Vplačana taksa se preko Privilegirane agrarne ban
ke vrne, če se prosilcu provozno dovolilo n e izda. Ce se
provozno dovolilo iz kakršnegakoli razloga ne ukoristi,
se vplačana taksa ne vrne.
Navodila, kako je treba predlagati prošnje za provoz
živine, daje veterinarski oddelek ministrstva za polje
delstvo.
Naredba velja od dne razglasitve v >Službenih novùiah«.

terenu, ne vštevši čas, ki so ga prebili na potovanju
iz službenega kraja do kraja terenskega dela in obratno.
y

Člen 2.

Ta pravilnik stopi v veljavo in moč na dan raz
glasitve v >Službenih novinah«.
V Beogradu, dne 12. januarja 1933.; št. 61/1.
Minister za poljedelstvo
Juraj Demetrović s. r.

V Beogradu, dne 17. januarja 1933.; Št. 19.631/IV-1932.
Minister za poljedelstvo
Juraj Demetrović s. r.

91.

Pravilnik
90.

o navodilih in pojasnilih za izvrševanje
zakona o zdravstvenih zadrugah.*

3

Na osnovi odstavka ( ) člena 6. uredbe o povračilu
potnih in selitvenih stroškov civilnih državnih usluž
bencev št. 84.600/1 z dne 12. decembra 1931., ki je ob
javljena v >Službenih novinah« št. ,306/C z dne 30. de
cembra 1931., in sporazumno z gospodom ministrom za
finance predpisujem ta-le

(Dopolnitev.)
G. minister za socialno politiko in narodno zdravje
je odredil z odločbo z dne 18. januarja 1933., S. br, 823,
da se izpremene izpremembe in dopolnitve v pravilniku
o navodilih in pojasnilih za izvrševanje zakona o zdrav
stvenih zadrugah** tako, da se na koncu člena 1., kjer se
naštevajo posli, s kateriini se smejo zdravstvene zadruge
baviti, doda: »i n s m r t«.

pravilnik
o terenskem delu uradnikov in uslužbencev
ministrstva za poljedelstvo.*

Iz pisarne ministrstva : za socialno politiko in na
rodno zdravje.

Člen 1.
Za- terensko delo po odstavku (3). člena 6. uredbe
št. .84.600/1—1931.** se smatra delo, kj ga opravljajo
uslužbenci ministrstva za poljedelstvo na terenu zunaj
stalnega službenega kraja po poslih snemanja, mer
jenja, bonitiranja, parcelacij, komasacije in delitve
óbmejenega agrarnega zemljišča, primerjanja tapij na
mestu samem, postavljanja naselij (gradnja hiš, cest, vod
njakov, kanalov in dr.), ugotavljanja objektov in sub
jektov .agrarne reforme, strokovnega terenskega nad
zora za pripravo, začetek in dovršitev takih- terenskih
del. kakor tudi vseh tistih del, ki se morajo po svojem
značaju in važnosti opravljati v pisarni na terenu
samem pred začetkom del, med temi deli ali po njihovi
dovršitvi (kakor n. pr. sestava proračunov po posnetih'
in na terenu pridobljenih ostalih podatkih, voditev
dnevnika in gradbenih knjig,. sestava obračuna-plačilnih spiskov, izplačilo delavcev, pri režijskih delih in
drugi računsko-tehniški 'pisarniški posli,, ki so združeni
s strokovno upravo, nadzorom in izvrševanjem, teh, del
na terenu) kakor tudi delo za odvračanje in zatiranje
živalskih kužnih'bolezni'po zakonu o zatiranju živalskih
kužnih bolezni, cepljenja živine', kastracije žrebčev in
bikov in pregleda živine, preden se žene na skupno pašo,
kakor tudi nakupa plemenske živine.
Uslužbencem, ki opravljajo tako delov se računijo
po odstavku (*) člena 6. uredbe o ! povračilu potnih in
selitvenih stroškov civilnih državnih uslužbencev štev.
84.60Q/1 z dne 12. decembra 1931. popolne., dnevnice
za prvih 10 dni dela, ki so jih dejansko prebili na

92.

Pravilnik
• o izpremembah in dopolnitvah pravilnika o
nošenju službene obleke za šumarske usluž
bence pri upravi državnih gozdov in politični
gozdni upravi.t
i

,'.•'.'.'

d ë n

i.. ' • .

•

Člen .22.. pravilnika ò nošenju službene obleke
zâ šumarske uslužbence pri upravi državnih gozdov
i in politični' : gozdni upravi .z dne 16. januarja Ì932.,
! št. 34.214/31,tt se izpreminja inr se glasi:
>Službene obleke po. predpisu tega pravilnika mo> rajo nabaviti šumarski uslužbenci iz lastnih sredstev
brez pravice do kakršnegakoli povračila'. •
Država ие daje iz državne blagajne nikakršne podpore ne za prvo nabavo ne za vzdrževanje službene
obleke.«

* >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
2ß. januarja 1933M š l 19/VI/56. ; "
" ** »Službeni Ust« št; 507/69. iz 1. 1,931. . .. ( , ;
•j- »Službene novine kraljevine Jugoslavije«-z dne
* »Službene novine kraljevine Jugoslavije«: z. dne
2Ï. januarja 1933., št. 15/V/43. .,.' . ' / " , , .
..;...,,.
26. januarja 1933. št. 19/VI/55. .
. . .
t t »Službeni, liât« št. 313/30 iz L 1932>.. . v \
' ** >Službeni Ust« št. 46/4 iz 1. 1932..
'..-.-,.

13. kos.
I

'

Člen 2.
Nošenje službene obleke ni obvezno in se odredbe
členov 1. in 2. pravilnika št. 34.214/31 v tem pogledu
razveljavljajo.
.. . .
Člen 3.
Ustrezno s prednjimi odredbami se razveljavijo
odredbe členov 23. in 24. pravilnika št. 34.214/31.
Člen 4.

-i

I

. »

n'u

Minister pravde .
B. MaksimoTié s. r.

Izprememba v pravilniku*.

Posredovanje dela.**
Po izkazani potrebi in na predlog.upravnika osred
nje uprave za posredovanje dela ter na osnovi § 41.
uredbe o organizaciji posredovanja dela

odločam:

" r r V Beogradu, dne 17. januarja 1933.; št. 801/V.
Minister za finance
dr. Mil. R.. Đorđević. s. r.

|i

V Beogradu, dne 26. decembra 1932.; št. 127.100.

95.

Na osnovi § 1. zakona o organizaciji finančne uprave
člena 159. zakona o neposrednih davkih

Uj)

tolmačenje:

93.

Odredba pravilnika Et. 107.000 G. D. P. z dne 29. av
gusta 1928.** k členu 14. zakona o neposrednih davkih
se izpreminja tako, da se rok za vlaganje pritožb zoper
odločbe katastrskih oblastev o oprostitvi in olajšavi
davka na dohodek od zemljišč — zniža od 30 dni na 15
dni,
tako da je ta rok v skladu z rokom, določenim v
členu 48. zakona o zemljiškem katastru.
O tej odločbi naj. obvesti davčni oddelek v spo
razumu z oddelkom za kataster in državna posestva
meni podrejenega ministrstva vse meni podrejene
ustanove.
'
:r

ill

Advokatskim pripravnikom, ki so sprejeti v brez
plačno prakso pri sodišču na osnovi §§ 5. in 128. zakona
o odvetnikih in navodil, izdanih-po mojem predniku dne
22. junija 1929., št. 50.000 (»Službene novine« z dne.4. ju
lija 1929., št. 153),* pripada, dokler so v tej praksi,
ob službenem potovanju ob stroških privatne stranke po
zgoraj navedeni uredbi povračilo potnih stroškov, kakor
je to določeno z gornjo uredbo za ostale sodne usluž
bence, odnosno sodne pripravnike s fakultetno izobrazbo.

-;.'". Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem, ko se razglasi
v^Službenih novinah«.
Minister za šume in. rudnike
P. Matica s. r.

in

l

odločam:
Do ustanovitve novih samoupravnih organov javne
službe za posredovanje dela opravljajo samoupravne
posle te službe izza dne 1. januarja 1933. samoupravni
organi v dosedanji sestavi.
S tem se izpreminja tretji odstavek § 151( naredbe
O izvajanju uredbe o organizaciji posredovanja dela.
To odločbo je vročiti vsem samoupravnim organom
javne službe'za posredovanje dela; obvezno moč dobi. z
dnem podpisa. ,
..•-., • To odločbo je objaviti v »Službenih novinah kralje
vine Jugoslavije«.
.
...:"'..••-.-'• -,.',. •-.,-'•V Beogradu,- dne 3 1 : decembra 1932.; št.' 755.">.

..,

,

Minister za socialno politiko
in narodno zdravje
Ivan Pucelj s. r.

-94.

Službena potovanja; advokatskih
pripravnikov.f
. K e r so po § 5. zakona o advokatih pri sodiščih v brez
plačni praksi advokatski pripravniki, za katere veljajo
Po navodilih mojega prednika z dne 22,, junija 1929.
št. 50.000, izdanih na osnovi § 128. zakopalo advokatih,
glede izvrševanja službe in opravljanja, poslov ; isti pred
pisi kakor za sodne pripravnike, dajem na osnovičlena 28.
uredbe o povračilu potnih stroškov za ona službena po
tovanja sodnih uslužbencev, ki.se izvrše.v korist in ob
»troških privatne stranke in na njeno zahtevo,' z dne
29^' marca 1929., št. 25.190,ft naslednje avtentično

96.

•S'li'
s
o postopku zoper uvoznike, ki uživajo ugod
nosti, zaradi neredne vodit ve knjiga o, blagu,»
uvoženem po ugodnostih.***
in

Vsem finančnim direkcijam — odsekom,za. carine
carinarnicam.
' •' '.'•'-•
' „•,-,••<'

• Z -razpisom (odločbo) C. br. :13;680 z doe r27. ^ a r 
ca 1925. (»Službene novine« št. 83/VII z dne 15. àpri-

'• * »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
; ••' * »Uradna listf-Št. 302/72 i z j .
januarja 1933., št. 21/VIII/61.
** »Službene novine kraljevine
*.*.;»Uradni list« št„3C8/110 iz 1. 1928.
t »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 21. januarja 1933,> št., 15/5/45-.-,.; •• Л::
.,*** »Službene, novine kraljevine
14, januarja 1933., št. 10/1Ш22.
30.
januarja 1933"., št. 21/^111/64.
t t . >Uradni list« št. 171/41 iz Л. 1929.

30.

1929. ," •'."
Jugoslavije« z-dne
; .,•,-. ,;;-i
Jugoslavije* 2 dhe
, ^ 4 :>
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la 1925.)* je bilo pojašnjeno, kako je postopati s tistimi z zakonom o izpremembi opazke za štev. 24. uvozne ta
rife v predlogu zakona o obči carinski tarifi z dne 5. de
uvozniki, ki ne morejo dokazati, da so blago, oproščeno
na kakršnikoli podstavi vseh ali nekaterih davščin, upo cembra 1931., »Službene novine« št. 285/XCIII,* tako
da se opazka glasi:
rabili za ono, zaradi česar je bilo oproščeno.
» O p a z k a . Plodi, ki bi se rabili za izdelovanje olja,
Pri občasnih pregledih knjig po omenjenem razpisu,
ki jih vodijo uvozniki skladno z odredbami razpisa so prosti carine ob.pogojih,-ki jih predpiše minister za
C. br. 63.448 z dne 30. oktobra 1922., zaradi evidence finance.«
Ta odločba stopi v veljavo na dan razglasitve v
predmetov, uvoženih po carinskih ugodnostih, pa se je
ugotovilo, da se knjige ne vodijo redno in pregledao »Službenih novinah«.
tako glede obremenitve kakor glede razbremenitve in se
Iz pisarne ministrstva za finance — oddelka za carine
tako brez težav ne da ugotoviti uporaba blaga, ocarinje
v" Beogradu, dne 4. januarja 1933.; št. 400/IV.
nega po ugodnostih.
Pogosto se primeri, da se v te knjige ne vpisujejo
vse oprostitve ali da se vpisovanja vrše nečitno ш
II.
...-o:
nepopolno ali da se že vpisana besedila v knjigah briše
i tjo ali črtajo, ne da bi to črtanje overovil uvoznik, ki
uživa ugodnosti, odnosno njegov pooblaščeni uslužbenec. Odločba o ukinitvi in o žnižbi uvozne carine
Neglede na to, aH se pri tako' neredno vodenih
na turistično-propagandni material.
ki.jigah s pregledom dokumentov in ostalega vendarle
Ministrski svet je v svoji seji z dne 26. decembra
ugotovi pravilna uporaba blaga, ocarinjenega po ugod
1932. na osnovi člena 15: v predlogu zakona o obči'carin
nostih, ovirajo upravičenci s takim načinom knjigovod
stva poslovanje carinskih organov, ki jim je naloženo. ski tarifi in ha predlog ministra za finance odločil
tako-le:
da vrŠe kdaj pa kdaj kontrolo nad predmeti, uvoženimi
po carinskih ugodnostih.
»1. Ukinjajo зе, odnosno znižujajo se uvozne carine
V vsakem primeru neredne voditve knjig, ki se od
na objave, lepake in brošure iz št. 455., 472. in 473.
krije, morajo carinski organi, ki vrše njih pregled, uvozne tarife v predlogu zakona o obči carinski tarifi,
sestaviti o tem zapisnik za dejanje iz člena 182. carin s katerimi se priporoča obisk turističnih krajev in ko
skega zakona, ki ga morajo izročiti pristojni carinarnici
pališč ali se vobče propagira tujski promet v državah
zaradi izvedbe nadaljnjega postopanja zoper uvoznika. pogodnicah. neglede na velikost oglasnega dela.
ki uživa ugodnosti, po kaznivem dejanju iz navedene
2. Ukinitev uvozne carine je uporabiti na tiste,
ga člena.
države pogodnice, ki notuicirajo preko našega ministr
Če se pa ob občasnem pregledu knjig uporaba uvo stva za zunanje posle, da pristajajo na enako postopanje
ženega blaga ne da ugotoviti, odgovarja uvoznik, ki
pri uvozu predmalov, omenjenih v točki 1., s katerimi
uživa ugodnosti, za dejanje iz člena 163. tega zikonn, se priporoča obisk.turističnih kraj3v in kopališč ali se
kakor je rečeno v razpisu C. br. 13.630 z dne 27 mar vobče propagira tujski promet v naši kraljevini, neglede
ca 1925.
,
na. velikost oglasnega dela.
•••'<..
,
3. Višina znižane uvozne carine se določi v višiniOb priobčitvi odločb o oprostitvi od carinskih d n vščin je treba strogo paziti, da se prio^čv'"^ odl->*b<», carine, ki jo bo vsaka .poodina država pogodnica notiftcirala preko našega ministrstva za zunanje posle, da jo
izključno za to upravičenim osebam, ki um ip obenem
bo pobirala pri uvozu predmetov, omenjenih v točki 1.,
izročiti tudi overovljen prepis dotičneca o^l" 1 ^,.:
s katerimi se priporoča obisk turističnih krajev in ko
, V.Beogradu, dne 24. iariuarja 1933.: št. 2950'TV.
pališč ali se vobče propagira tujski promet v naši kra
Pomočnik ministra za finance ljevini, neglede na velikost oglasnega dela.
V. St. Konstantinović s. г.
4. Kolikor poedine države pogodnice v svojih nolifikacijah, izjavijo, da si pridržujejo izvestne omejitve
bodi glede količine uvoza ..ali glede mesta za.prestop
meje, bodi glede kraja, osel) ali ustanov, nâ kaière se
smejo predmeti, onienjerii" v'točki 1., uvoziti, bodi v
97.
; čemerkoli drugem, uvede minister za finance isti reži,m
!
ft*
za uvoz predmetov, omenjenih v točki 1., v našo kra
ljevino. '
''•
5. Občasno ko odda katera držav pogodnic notifika.
i.
• ••
• ' • - ' ;
"
cijo, in glede na deklaracijo v njej objavi minister za
Odločba o izpremembi opazke za številko 24. finance, ali je nasproti dotični državi carina ukinjena
ali pa znižana in do katere višine, kakor tudi, ali se naj'uvozne carinske tarife.
uporabljajo omejitve in katere.
Ministrski svet je odločil v svoji seji z dne 26. de
6. Ta odločba âtppi v' veljavo na dan razglasitve v
cembra 1932., na osnovi člena 15. v predlogu zakona' , »Službenih novinah«, pričeti pa jo je uporabljati proti
o obči carinski tarifi in na predlog ministra za finance vsaki poedini državi šele, ko objavi minister zâ finance
tako-le:
preko »Službenih novin« za dótièno državo režim carin
»Ukinjajo se izpremefeibe opazke za štev. 24. uvozne in postopanja.«
•
tarife-v predlogu zakona o obči carinski tarifi, odrejene
Iz pisarne ministrstva za finance — oddelka za carine
v Beogradu, dne 4.fjaguarja 1933.: št. 399/IV,
* »Uradni list« št. 136/38 iz leta 1925.
c. .•* »Službene novine kralievinë Jugoslavije« z dne
* >Službeni liât« i t . 621/&1 iz 1; 1931.14. januarja 1933., št. 10/III/21.
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Pojasnilo
k tretjemu odstavku člena 97. zakona
o državnem računovodstvu.*
V zakonu o državnem računovodstvu z dne 6. mar
ca 1910., in to v členu 97., poslednjem odstavku, je bilo
prvotno določeno:
»Dobavljatelj ali podjetnik, odnosno privatni pogodnik trpi vse državne davščine po zakonu o taksah in
zakonu o neposrednem davku.«
Toda to besedilo je bilo z »začasnim zakonom o
izpremembah in dopolnitvah v zakonu o državnem
računovodstvu z dne 6. marca 1910.« z dne 27. juni
ja 1921. (»Služb, novine« št. 161 z dne 22. julija 1921.),
odnosno z »zakonom o izpremembah in dopolnitvah v
zakonu o državnem računovodstvu z dne 6. marca 1910.<
z dne 22. januarja 1922. (»Službene novine« z dne
18. februarja 1922., priloga V-1922.) tako urejeno, da
velja — z veljavnostjo od dne 1. oktobra 1921. dalje —
nastopno:
»Dobavljate!] ali podjetnik, odnosno kupec, ali pri
vatni pogodnik, trpi vse državne davščine po veljavnih
zakonih (o neposrednem davku, taksah itd.), ki veljajo
na dan, ko se sklene licitacija ali pogodba, razen onih,
ki bi* bili z zakoni tega oproščeni«.
.»Pravilnik za izvrševanje določil iz oddelka »B. Po
godbe in nabave« zakona o državnem računovodstvu z
izpremembami in dopolnitvami z dne 22. maja 1922.
(»Službene novine« št. 265 z dne 25. novembra 1921. in
st. 117 z dne 30. maja 1922.)** določa v členu 55.', dru
gem odstavku, nastopno:
»Nabavljatelj, licitant ali podjetnik trpi vse državne
takse in davščine, ki veljajo na dan, ko se sklene lici
tacija ali pogodba (člen 97. zakona o državnem računo
vodstvu).«
Na osnovi omenjene izpremembe iz leta 1921.
izvajajo poedini nabavljatelji in podjetniki za sebe prav
ico,^ da so dolžni trpeti v s e državne davščine po
l i s t i h z a k o n i h , ki veljajo na d a n , ko se s k l e n e
licitacija ali pogodba, torej n e s a m o t i s t e d a v š č i n a ,
glede katerih je dolžnost obstajala, odnosno nastala na
^ап, ko se je sklenila licitacija ali pogodba, t e m v e č
*~uûi t i s t e d a v š č i n e , glede katerih je d o l ž n o s t
Rastala š e l e po d n e v u , ko se j e s k l e n i l a lici tft
cija ali pogodba.

Da se preprečijo vsi nesporazumi, pa nepotrebno
dopisovanje in- administrativni spori, daje ministrstvo
za finance, davčni oddelek, sporazumno z občim oddel
kom ministrstva za finance pod št. 55.916 z dne 23. de
cembra 1932. nastopno pojasnilo:
»Člen 97., poslednji odstavek, zakona ©državnem
računovodstvu ne predpisuje, da mora trpeti država,
tisto povišanje, ki je nastalo na osnovi tistih zakonskih
predpisov, ki so bili izdani šele po dnevu, kò se je
sklenila licitacija ali pogodba.
Omenjeni člen odreja samo, da mora nabavljatelj ali
podjetnik, odnosno kupec ali privatni pogodnik trpeti
vse državne davščine, ki veljajo na dan, ko se sklene
pogodba.
To pomeni pri podjetnikih, da jih oblastvo sopogodnik ne more s pogodbo oprostiti veljavnih davščin.
Vprašanje, kdo naj trpi naknadno uvedene ali po
večane davščine ali kdo je razbremenjen z naknadno
ukinitvijo ali znižbo državnih davščin, ni v členu 97.,
poslednjem odstavku, zakona o državnem računovod
stvu urejeno niti omenjeno. Razlog za to je — iiaravno
— v tem, ker predpisi o tem, kdo je dolžan plačati
poedine državne davščine in v kateri višini, kakor tudi
predpisi o tem, kdaj nastane taksna, odnosno davčna
dolžnost, vobče ne spadajo v zakon o državnem računo
vodstvu, marveč spadajo v tiste posebne zakone, ki
urejajo dotično posebno snov (zakon o taksah, zakon o
neposrednih davkih, razni pristojbinski zakoni itd.).
Končno se ne sme prezreti, da ni kar nič v korist
podjetnikov samih, če bi se sprejelo njihovo spredaj
opisano stališče.

Predpis člena 97. zakona o državnem računovodstvu
bi se namreč moral — kot del pogodbe — tolmačiti v
istem njihovem smislu tudi v tistih primerih, ko so bile
z naknadno ukinitvijo ali znižbo državnih davščin pri
zadete koristi državne blagajne. V takih primerih bi
namreč'morala po stališču podjetnikov tudi država'zase
zahtevati vse tiste davščine, ki so veljale na dan, ko se
je licitacija ali pogodba sklenila, in to v tisti višini, ki
je bila predpisana z zakoni na dan licitacije ali pogodbe.
S takim postopanjem pa bi podjetniki kar nič ne
bili zadovoljni.
Odredba tretjega odstavka člena 97. zakona o držav
nem računovodstvu pomeni torej samo to-le:
1. da mora v vsakem primeru p o d j e t n i k (pogod- •
•
nik), ne pa d r ž a v a , trpeti takse in ostale davščine; "
2. da trpi podjetnik (pogodnik) v s e davščine, ki.
veljajo na dan, ko se sklene licitacija ali pogodba.
Vprašanja poznejše zvišbe ali uvedbe novih davščin
se odredba § 97. zakona o državnem računovodstvu niti
najmanj ne-dotika.

Ce je bila torej n. pr. kakšna taksa ali kakšen davek
a kakšen taksni ali davčni predrnet po dnevu, ko se
Je sklenila licitacija ali pogodba, zvišana, niso — tako
To pojasnilo naj priobči finančna direkcija vsem
' j u l i j o — dolžni plačati te višje takse ali višjega davka, podrejenim davčnim upravam v vednost in ravnanje.
m
Pak so mnenja, da so dolžni plačati tisto nižjo takso,
V Beogradu, dne 30. decembra 1932.; št. 102,834/32..
«nosno • nižji davek, ki je predpisan z zakonom, ki je
el
Jal na dân, ko se je sklenila licitacija ali pogodba.
Pomočnik ministra za finance
ing. St. Nedeljkovié s. r.
g
* >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
j; 1 - januarja 1933., št. 15/V/40. — Zakon o državnem
ra
cunovodstvu gl. »Uradni list« št. 290/91 in 57/23 iz
le
tal922: ;
.
.• -•
~
z

** .»Uradni list<: 6_t. 10/7 (186/67) iz leta 1922.
«Cl,

13. kos.
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Banove uredbe.

pri določitvi količine osebne pokojnine, se začeta, toda
ne dovršena polovica leta iz § 123. omenjenega zakona o
uradnikih, odnosno iz § 130. omenjenega zakona o pro
metnem osebju ne more šteti za celo.

99.

Objave banske uprave
o pobiranju občinskih trošarin
v letu 1933.
II. No. 3285/L
Občina Pobrežjc, v srezu ptujskem, bo pobirala od
dneva razglasitve v >Službenem listu« v letu 1933. 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 5-—,
d) od goveda nad 1 letom, Din 25-—,
• e) od goveda pod 1 letom Din 10'—»
i) od prašičev Din 10*—,
g) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 100-—.

101.

Razne objave
iz „Službenih novin".

številka 298 z dne 23, decembra 1932.
P o p r a v e k . V številki 211. »Službenih novin« z dne
13. septembra 1932/86^ (»Službeni list« z dne 29. oktobra
1932., št; 86) je,bilo objavljeno, da je.bil Praprotnik
Avgust, industriale.c, predsednik ljubljanske sekcije Avto
mobilskega kluba, kraljevine Jugoslavije in III. pod
predsednik centrale , Avtokluba kraljevine Jugoslavije,
odlikovan z redom. Jugoslovanske krone IV. stopnje,
dočim se mora glasiti: ž redom Jugoslovanske krone
III. stopnje. To se s tem-popravlja.
Številka 299 z dne 24. decembra 1932.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne
dne 2. februarja 1033.
3. decembra 1932. so napredovali: v IV. položajno sku
pino 1. stopnje: V a v k e n E v g e n , profesor klasične gim
II. No. 47/2.
nazije v Mariboru, S e u n i k Mirk,o, profesor realne
Občina Sv. Tomaž, v srezu ptujskem, bo pobirala od gimnazije v Mariboru, dr. P ë r h a v e c R u d o l f , profesor
dneva razglasitve' v »Službenem listu« v letu 1933. na učiteljišča'v Mariboru in F a va j I v a n , profesor klasične
slednje občinske trošarine:
gimnazije v Mariboru, dosedanji uradniki IV. položajne
a) od 100 1 vina Din 100-—,
skupine 2. stopnje; vДV. položajno skupino 2. stopnje:
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100*—,
R a u t e r M a t k o , profesor realne gimnazije v Murski
• c). od 100 1 piva Din 60—-,
Soboti in B o g o v i č J a n e Zj-profesor realne gimnazije
Č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, v Mariboru, dosedanja profesorja V. položajne skupine;
ruma in konjaka Din 5 - —.
v V. položajno skupino: dr. R o b i č M a k s o , profesor
Kraljevska banska uprava Dravsko banovine v Ljubljani, ženskega učiteljišča v Ljubljani, R o p a š E r v i n , profe
sor učiteljišča v Mariboru, N e m a n i č E r n e s t , profesor
dne 31. januarja 1933.
učiteljišča v Mariboru in G r e b m i n g Adolf, profesor
učiteljišča v Ljubljani, dosedanji uradniki VI. položajne
skupine; v VI. položajno skupino: S t i p l o v Š e k F r a n c ,
profesor realne gimnazije v Ptuju, Ma rja n o v i c H u m 
b e r t , sekretar učiteljišča, v Ljubljani, M i l a č S i m o n ,
profesor učiteljišča,v Mariboru, Z a b k a r A l b i n , profe
sor I. realne gimnazije v,Ljubljani, J e r à s J o s i p , uči
telj .Veščine učiteljišča v,Ljubljani in C e s t n i k P e t e r ,
učitelj veščine realne gimnazije v Mariboru, vsi doseda
nji uradniki VIL položajne skupine; .v VIL položajno
100.
;
skupino R a v n i k a r F r a n c , učitelj veščine realne gim
nazije v Mariboru, uradnik'VIII. položajne skupine.
Številka 300 z dne 26. decembraN1932.
obče seje državnega sveta z dne 28. novembra
Z ukazom Njegovega . Veličanstva kralja z» dne
1932., Št. 37.624/32Л
,12. decembra 1932.,štev., 98108ДН., so napredovali: za
davčnega inšpektorja VI. položajne skupine davčne
V čas, ki je določen v : § 120. zakona o uradnikih
uprave: v Slovenski Bistrici G r i l F r a n c , ' v Konjicah
iz 1. 1931,, odnosno, v § 128. zakona o državnem »pro
Suc Š t e f a n , y Prevaljah Š p r a h J o s i p , , v Ptuju F i 
metnem osebju iz.. 1. 1931. kot minimum, po čigar dor e r S i m o n , V Kamniku T o m e c I v a n , v Šmarju p,ri
vršitvi se upošteva tudi položajna đoklada za osnovo Jelšah K u n e j A n t o n , V: Gornji Radgoni K l i n e L u d 
* »Službene . novine, kraljevine Jugoslavije« z dne v i k , v Kočevju S t o l t a Z d r a v k o in v Radovljici P i r 16."januarja 1933.. št. ÏÏ/IV/30, kjer je objavljena ob- n a t V i n k o , dosedanji davčni kontrolorji VIL polo
žajne skupine istih davčnih uprav.
razložitev te odločbe.

Razne obče veljavne
odredbe.
Odločba

Izdaja kraljpwçka ban?ka uprava Dravske banovine: njen predstavnik in urednik; Pohar Robert v Ljubljani.
Tiska ш zalaga. Tiskarna >Merkur< v Ljubljani; njen predetavnikr Otmar- Mlchâlek v Ljubljani.
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SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE
Priloga h kosu 13. IV. letnika z dne 15. februarja 1933.

Razglasi kraljevske
banske uprave
VI. No. 2364/4

,_

od 22. januarja do 31. januarja 1933
Po naredbi ministrstva za narodno zdravje
S. br. 4948 z dne 21. marca 1930.
•——
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Skupina tifuznih bolezni.
3
6
4
2
1
3
1
2
S
3

Brežice
Dolnja Lendava . . .
Gornjijrad
Kamnik
Kram
!
Kočevje
Krško
Litija
Ljubljana (srez) . .
Ljubljana (mesto) ,
Lpitomer
. . .,
Murska Sobota. . . .
Prpvalje
PtUj
.
Slovenjeradec . . . .
Šmarje Dri Je)Sab_,
Vseea

б

1
1

1

2

—

—

—

1

1
1
2
1
33

1
1

»enjizradei: . . . .
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3

6
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V seca

18

6 10

lj

27

18 -

5
6

Pertussis.

Dnšljivi kašelj.
KrSko

. . . . . . . .

L a š k o ••

Logatec
Ljubljana (mesto) .
Maribor desni brett
Maribor levi bree
Maribor (mesto) . .
^ovo mesto
.. . .
Radovlnca
... ».
Slovenjuradec . . . »
Šmarje pri Jelšah . .
Vseca

Dolnja Lendava .
Krško
Litija
. . . . . . .
Loeater
Novo mesto

6

l | - i l j ti

V ranioni p risa d :
Dol. Lendava: Dolina (Dolina. 1 dv.),
.Lipovci (Lipovci 1 dv.).
Suštavec: .
Ljutomer: Grabonoš (Graboncš 1 dv.).
Steklina:
Šmarje pri Jelšah: Lastnic (Lastnic 1
primer).
Konjske garje:
Logatec: Rakek (Rakek 1 dv.).
. M.ehurčasti
Maribor desni
1 dvorec).

izpuščaj
breg:

^2
18

(Fala

Svinjska rdečica:
Litija: Trebeljevo (Trebeljevo 1 dv.).
Ljubljana: Dobrova (Gaberje 1 dv.).
Maribor levi breg: Osek (Osek 1 dvorec).
Perutninska
kolera:
Logatec: Rakek (Rakek 2 dvorca).
Gniloba čebelne zalege:
Ljutomer: Cven (Gor. Krapje 1 dvo
rec), Lukavci (Lukavci 1 dvorec). Mur
ska Sobota: Predanovci (Predanovci 2
dvorca).'
Kraljevska banska uprava Dravske
banovine v Ljubljani,
dne 10. februarja 1933.
•j»

I 8

. Ljubljana, dne 4. februarja 1933.

VIII. No. 1218/1

Kralj, banska uprava Dravske banovine
v Ljubljani.
•&
.

goved:

Činžat

Svinjska
kuga:
Brežice: Brežice (Brežice 2 dv.), Sela
Sela (1 dv.). Konjice: Oplotnica (Markačica 2 dv.). Krško: Cerklje (Bred 1 dv.),
• Krško (Ardro 2 dv., Gor. Pijavško 1
dvoTec). Laško: Sv. Krištof
(Rimske
6
Toplice 1 dv.). Ljubljana: Polhiovgradec
3
(Praprefce 1 dv.). Ljutomer:
Grlova
(Banovci 3 dv.). Maribor desni breg:
ö
Lcka (Loka 1 dv.), Ruše (Ruše 3 dv.),
2
Slivnica (Slivnica 1 dv.). Maribor levi
12
breg: Košaki (Košaki, Meljski hrib in
Dol. Počehova po 1 dv.), Sv. Peter (Vodole in MaleönUt po 1 dv.). Prevalje:
Crna (Crna 6 dv., Pristava 1 dv.), Pre:
valje (Dobja vas in F a m a vas po 1 dv.),
Ttlsti vrh (Dobrije 1 dv.). Radovljica:
Dovje Mijstrana 4 dvorci), Kranjska go
ra (Kranjska gora 6 dv.), Srednja vas
' (Stare Fužine 2 dvorca).

4 1 8

Izkaz
živalskih kužnih bolezni v
območju Dravske banovine
po stanju z dne 10. februarja 1983.

.1

njena z debelejšihii, imena občin pa z
navadnimi črkami;kraji s številom zakuženib dvorcev 90 navedeni v oklepajih.

1
4
16
2
4

3
4
2
2
I 191 8| 7 j 2

Vsega

III./5. 1260/1.
Poryomyelitfs

10
3
2
2
8
2
12
5
3
3
1
2
17
24

Otročičua vročica. — Sepsis
puerperalis.
•II —
. Brežice
I 1
1
Kočevje
. . . I 2

l | 2 3 | - | — | 24

tilnika. acuta.

Vsega

Brežice
Celie
Konjice
Krško

1 I 23 | - | - 24

Vseea

51 8U 9

Sen. — Erysipelas.

— —

-

186

—

Ošpice. — Morbilli
I 181-1131-I

Otrpnjenje

»•S

o

Diphteria et Croup.
Davica.
9 2 1 —
Brežice . . . . . . . .
9 2 7 1
Celje
•
Celje (mesto) . . • •
2 1 1 _
Dolnja Lendava . . •
4 1 —
5
Gornjierad
2 1 — 1
Kamnik
lo 3 6 —
Krani
4 1 — —
Kočevje
. . . . . . .
2 4 3 —
Konjice
3 3 3 —
Kršk
1 1 — 1
Laško
1 ) — —
Litija
21 3 7 —
Logatec
28 3 5 2
Ljubljana (srez) . .
2 4 6 —
Ljubljana (mesto) .
4 — 3 Ljutomer
7 1 3 1
Maribor desni bree
22 4 9 1
Maribor levi bree .
7 1 6 —
Maribor (mesto) . .
1 2
6 11
Murska Sobota. . . .
1 — 1 —
Novo mesto . . 4 , »
7 4 6 —
Prevalje
6 1 4 —
Ptüi
Ptui (mesto) . . . . .
2 — 2 —
Radovljica . . . . . .
8 — 3 —
1 .2 1 —
Slovenjeradec . . • .
11 2 1 —
Smarie pri Jelsaü ._^
Vsega

1
1

Scarlatina.
4 1 3 —
1
1 4
—
—
1
7
1 9
4
• 3— 1
2 1
, —
1
1
—
1 2
1 —
2 1 — — —
34. 9
34.
9 - | 34
9 9

pir '*

K räko

—

1

Škrlatinka.
Celje
Celie (mesto) • . . .
Kamnik
frani
Litiia
Loeatec
LluMiana (meetn)
Maribor levi bree
p r i b o r i mesto) . .
Murska Sobota . . . .
5 0 v o mesto
.. .
1
ÛIo

*3

O

;«
w
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Pregled nalezljivih bolezni
v Dravski banovini

« = 5 = ^ _
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Sr ez

3

STS

O p o m b a : Imena sedežev sreskib na.
čekukov (me*tnih magistratov; so nalis-.

, 386—2—2

Razglas.
Radi elektrifikacije Notranjske na
meravajo Kranjske deželne elektrarne
zgraditi elektrovod ,20.000 V- od trans
formatorske postaje pri opekarni Le
narčič na Vrhniki do Rakeka in Cerk
nice. Transformatorske postaje bi se
zgradile v Dol. Logatcu, Gor. Logatcu,
Lazah... Planini. Ivanjem selu, Rakeku,
pri Zelšah, v Cerknici in v Dol. Jezeru.
Krajevna omrežja nizke napetosti pa
se nameravajo izvesti v Dol. Logatcu,
Gor..; LOKÛleu, v Jakove^ Lazah, Pia-

Štev. 13.

Siran 70.
nini, Ivanjem selu, Uncu, Rakeku, Zelšah. Dolenji vasi in Dol. Jezeru. —
Podrobnosti projekta so označene v na
črtih in tehničnem poročilu.
O tem projektu se na podstavi §§ 110.
in 122. ob. z., §§ 84.. odst.2., 89., odst. 3.,
gradb. z., zadevnih cestnih predpisov in
§ 73. i si. z. u. post. razpisuje komisij
ski ogled na kraju samem in obravnava
v ponedeljek, dne 20. februarja 1933.
s sestankom komisije ob 8. uri na Vrh
niki.
Interesenti se obveščajo, da so načrti
nameravane naprave razpoloženi do
dneva komisijske obravnave pri pod
pisanem uradu na vpogled. Morebitne
ugovore zoper nameravano napravo
je do dneva obravnave vložiti pri kra
ljevski banski upravi, na dan obravna
ve pa v roke vodji komisije. Poznejši
ugovori se ne bodo upoštevali, temveč
se bo o projektu odločilo brez ozira
nanje, kolikor ne bo javnih zadržkov.
Oni, ki bi nameravali morebiti ugovar
jati, naj se na dan komisije zglasijo
pri županstvu.
Kraljevska banska upraya
Dravske banovine v Ljubljani,
dne 7. februarja 1933.
Po pooblastilu bana načelnik oddelka
za trgovino, obrt in industrijo:
dr. Marn s. r.
*
399
VIII. No. 47/1.

Ne I 852/33—1.

ш
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335—3—3

Amortizacija.
Na prošnjo g. Jožeta Butare si. iz Cerkelj
št. 14 ob Krki se uvaja postopanje
!
radi amortizacije po navedbah predla
gatelja baje izgubljene vložne knjižice
Hranilnice im posojilnice reg. zadr. z
n. z. v Cerkljah'ob Krki št. 1446 v po
imenski vrednosti po Din 10.512-96, ter
se imetnik te knjižice poziva, da svoje
pravice do te knjižice uveljavi tekom
šestih mesecev od dneva tega oklica,
ker bi se sicer navedena vložna knji
žica proglasila' za neveljavno in bi Hra
nilnica in posojilnica reg. zadr. z n. z.
v Cerkljah ob Krki.na to knjižico nalo
ženi denar smela izplačati brez pred-|
ložitve vložne knjižice, odnosno izdati
novo vložno knjižico.
Okrajno sodišče v Krškem, odd. I.,
dne 3. februarja 1933.
T 3/33-3.

*

421

Amortizacija.

Na prošnjo Krošelj Antona iz Ljub
ljane se uvaja postopanje za amortiza
cijo naslednjih vrednostnih papirjev, ki
jih je prosilec baje izgubil, ter se njih
imetnik pozivlje, da uveljavi tekom 6
mesecev po objavi v »Službenem listu«
svoje pravice, sicer bi se po poteku tega
roka proglasilo, da so vrednostni papirji
brez moči.
Oznamenilo vrednostnih papirjev:
Hranilna knjižica Kmetske posojilnice
ljubljanske okolice v Ljubljani št. 34324,
Razglas.
z vlogo Din 200.391-87.
V registru pomožnih blagajn se je pri
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. V.,
»Humanitas«, reg. pomožni blagajni y
dne 10. februarja 1933.
Ljubljani vpisala izprememba pravil
*
členov 4., 8., 14., 17. in 20.
4 1 5
C
293/32-3
Izprememba ; pravil se nanaša na zvi
šanje pristopne starosti članov in temu
Oklic.
ustrezajoče članske dajatve, ter na se
Nedl. Balec (Balaie) Jožef, zastopan
stavo in poslovanje načelstva, nadzorstva
po varuhu Balaicu Sandorju, pos. v Du
in razsodišča reg. pomožne blagajne.
brovniku 14, po dr. Straserju A., odv. v
Kralj, banska uprava Dravske banovine
Dolnji Lendavi, je vložil proti Bognarju
v Ljubljani,
Gustavu, pos. v Dobrovniku 105, tožbo
dne 3. februarja 1933.
radi priznanja očetovstva in plačila.pre
živnine.
Ustna epoma razprava se določa na
11. marca 1933. pri tem sodišču v sobi
št. 21.
Ker bivališče tožene stranke ni znano,
se ji postavlja Bogner Pavel, pos., v
Dobrovniku 105, za skrbnika, ki jo bo
zastopal na njeno nevarnost in stroške,
396
3—2
Ne 33S/33—2.
dokler ne nastopi sama ali. ne imenuje
pooblaščenca.
.
Amortizacija.
Okrajno, sodišče v Dolnji Lendavi,
Na prošnjo Samse Ivana, posestnika
odd. IL,
iz Sodražice štev. 110, se uvaja posto
dne 9. februarja 1933.
panje za amortizacijo hranilne knjižice:
*
4 1 1
Številka 2959 Posojilnice za Sodra- C 34/33-1.
žico ter okolico, r, z. z n. z. v Sodra-,
žici, z vlogo v znesku Din 50.822 s sta
Oklic.
njem 31. 12: 1932., glaseèose na ime:
Tožeča stranka Občinska javna bol
Neža Samsa, Sodražica štev. 110, kate- nica v Krškem je vložila proti toženi
ra knjižica se je baje izgubila.
stranki Levsteku Martinu, pos. iz Senus
Imetnik te hranilne knjižice se po- hšt. 16, radi 240 Din s prip.'k opr.
zivlje, da • uveljavi svojo pravico v še- št. C 34/33 tožbo.
stih mesecih od dne, ko se objavi ^ta
Narok za ustno ; razpravo se je določil
oklic, ker bi sicer sodišče po preteku na 7. marca 1933 ob desetih pred tem
tega roka proglasilo hranilno knjižico sodiščem v izbi št: 2, raapravha dvorana.
za neveljavno.
Ker bivališče tožene stranke ni zna
Okrajno sodišče r Ribnici, odd, L,
no, se .postavlja. g. Ivačic Franc, sod.
dne 4. februara 1933»
kanci, v Krškem, za skrbnika, ki jo bo

Razglasi sodišč
in sodnih oblastev

zastopal na nfaûfl ïtôvamost in stroške^

dokler ne nastopi sama ali ne imenuje
pooblaščenca.
Okrajno sodišče v Krškem, odd. IL,
dne 10. februarja 1933.
T III 76/32—4.

410

Uvedba postopanja v
dokaz smrti.
Ratajc Roman, pos. sin na Ostrožnem,
roj. 28. februarja 1900. na Ostrožnem,
pristojen v občino alcolica Celje, je od
rinil 1. 1917. v vojaško službo v Celje,
ter je dne 7. septembra 1918 padel, za
det od granate, na Col de Roso na Ti
rolskem.
Ker je potemtakem .verjetno,.,da je
imenovani umrl dne 7. septembra 1918.
se uvaja na prošnjo Ratajca Franca, pos.
na Ostrožnem, postopanje za dokaz smrti
ter se' izdaje poziv, poTočati sodišču o
pogrešancu do 1. julija 1933.
Po poteku tega roka in po sprejemu
dokazov se bo odločilo o • predlogu.
Okrožno sodišče v Celju, odd. III.,
dne 10. februarja 1933.

*
E 1079/32-5.

414

Dražbeni" oklic.
Dne 14. marca 1933. ob pol desetih
bo pri podpisanem sodišču v sobi št. 21
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga
Centiba, vi. št. 69.
Cenilna vrednost: Din 2000'—.
Najmanjši ponudek:. Din .1334'—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču- najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede-nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri. '
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki .je nabit na. uradni deski tega
sodišča.
; ;..
Okrajno sodišče v Dolnji Lend&vi,
dne 8. februarja 1933.
H5
E-168/31-38
417

Dražbeni oklic.
Dne 15. marca 1933. ob desetih bo
pri podpisanem sodišču v sobi št;> 4
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga
Bezcvica, vi. št. 15; zemljiška knjiga
Marija D obje, sod. okr. Celje, vi. št. 147.
Cenilna vrednost: Din 314.290-25.
Vrednost pritikline: Din 11.200'—.
Najmanjši%,ponudek: Din 213.O0O*—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki i« nabit na uradni deski tega
sodišča.
-, Okrajno sodišče v Konjicah,. .
dne 3. februarja 1933.

*
E 1169/32.
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Dražbeni oklic.
Dne 16. marca 1933. ob devetih bo
na mestu samem vZenavlji dražba ne.premičnin: delež do, hiše,.njiv,, travnikov, in gozdov, in sicer zemljiška knjiga

Stran 71.

Štev- -13.
Zenavlje, 68/336, vi. št. 34, '/»hike vi. glede nepremičnine v.škodo zdražitelja.
št. 56, 94, У* vi. št. 60, 43o vi. št. 81, ki je ravnal v dobri veri.
e
/ 4 8 vl. št. 91, 1/7 vi. št. 96.
: V ostalem se opozarja na dražbeni
Cenilna vrednost: Din 14.285'—.
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
Vrednost pritikline: Din 405*—.
sodišča.
Najmanjši ponudek: Din 7735-97.
Okrajno sodišče v Mariboru,
Pravice, ki bi ne pripuščale draabe,
dne 3. februarja 1933.
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe, si E 970/32.
416
cer bi se ne mogle več uveljavljati glede
Dražbeni oklic.
nepremičnine v škodo zdražitelia. ki ie
ravnal v dobri veri.
Dne 7. aprila 1933. ob devetih bo pri
V ostalem se opozarja na dražbeni
podpisanem sodišču v sobi št. 5 dražba
oklic, ki je nabit na uradni deski tega nepremičnin: hiše z vrtom, zemljiška,
sodišča.
knjiga k. o. Braslovče, vl. št. 84.
Okrajno sodišče v Murski Soboti,
Cenilna vrednost:. Din 50.988-—.
dne 31. januarja 1933.
Najmanjši ponudek: N Din 34.000'—. .,
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
*
je
priglasiti sodišču ijajpozneje pri dražE 338/32-44.
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benem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
Dražbeni oklic.
Dno 23. marca 1933. ob enajstih bo glede nepremičnine v škodo zdražitelja.
pri podpisanem sodišču .-v sobi št. 3 ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga
oklic, ki ,ie nabit na uradni deski tega
Kozje, vl. št. 214, 246, 256 in 274.
sodišča.
Cenilna vrednost: Din 94.944*25.
• Okrajno sodišče na Vranskem,
Najmanjši ponudek: Din 63.303-—.
dne 7. februarja 1933.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbcnem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
Blede nepremičnine v škodo zdražitelja.
S 19/32-62.
400
ki je ravnal v dobri veri.
183.
V ostalem se opozarja na dražbeni
°tolic.
ki je nabit na uradni deski tega
Določitev naroka za
s
°dišča.
prisilno poravnavo.
Okrajno sodišče v Kozjem,
Prezadolženec
Ur&ič Anton, trgovec
dne 12. februarja 1933.
v. Laškem.
s&
' Za razpravljanje in sklepanje o pri
E
1048/32-10.
409 silni poravnavi, ki jo predlaga prezadol
ženec, se -določa narok
Dražbeni oklic.
na dan 28. februarja 1933. ab desetih
Dne 27. marca 1933. ob devetih bo pri tem sodišču, soba'štev. 3.
r
P i podpisanem sodišču v sobi. št. 26
Prezadolženec mora pj-iti k naroku
5jažt>a nepremičnin: 1. zemljiška knjiga osebno.
1
ötudov,
vl. št. .331; 2. zemljiška knjiga
Okrajno sodišče т Laškem, odd. I.)
tu
£ dov, vl. št. 494; 3. zemljiška knjiga
dne 3. februarja. 1933.
"On. Srednjavae, vl. št. 338.
•j;
СеиЦпа vrednost: ad 1. Din 22O.730-—,
S
18/32-4131.
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ad 2. Din 22.180'—, ad 3. Din 14.117-90.
Vrednost pritikline: Din 10.600-—.
184.
Najmanjši ponudek: Din 171.351-94.
Odreditev posebnega
, ,e p ravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
ugotovitvenega naroka.
i Priglasiti sodišču najpozneje pri draž-,
Prezadolženka: Kmetijska eksportna
fin&m naroku pred začetkom dražbe.
zadruga" v Mariboru.,
"BWT k* s e n e ' mogle več uveljavljati
Za preizkušanje naknadno prijavlje
l^de nepremičnine v škodo zdražitelja,
nih in do naroka morda še prijavljenih
U e ravnal v dobri veri.
okl- 0 s î a ^ e m se opozarja na. dražbeni terjatev se določa narok
na 6. marca 1933. ob devetih
ki je^nabit na uradni deski tega
s ^ \
pri tem sodišču, soba št. 84.
Okrajno sodišče v Radovljici,
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III.,
dne 6. februarja 1933.
.
dne 8J februarja 1933.

Konkurzni razglasi

T? '

Ч^

-*X 5039/32—10.

Dražbeni oklic.
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ob 5 ee s 5 ' . a P r i l a 1983. d o p o l d n e
Šisu ^ e t i h bo pri podpisanem sodižeimT.v^l št- 11 dražba nepremičnin:
: .^liška knjiga PobreŽje, vl. št. 97.
C ? U n a vrednost: Din 93.624—.
D«^ a njši ponudek: Din 62.416—.
i* P r j' l C f e > ki bi ne pripuščale dražbe;
b&
n&irF Ü 8 o d i š 5 u najpozneje' pri dražaicet ,0 1n a r c > k u P r 6 d začetkom dražbe.
se ne mogle več uveljavljati

404

S 5/33-2.
186.

Konkurzni oklic.
: Razglasitev, konkurza o. imovini prežadolženke Lepedat Zdenke roj. Pavlovič, lastnice penzijona >Erika« v Kranjski gori.
Konkurzni sodnik: dr.-BregaT Stanko,
starešina 1 krajnega sodišča v Kranjski
gori
Upravnik mase: Gajšek Karo!, notar
v Kranjski gori.
Prvi zbor upnikov pri okrajnem so
dišču v Kranjski gori dne 18. februarja
1933. ob desetih.
Oglasitveni rok. do 17. marca 1933.
na okrajno sodišče v Kranjski gori.
Ugotovitveni narok pri okrajnem- so
dišču v Kranjski gori dne 24. marca
1933. ob desetih.
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III.,
dne 7. februarja 1933.
S 41/32-15.
•187.'
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Odprava konkurza.
Prezadolženec: Livarna železa in ko
vin, družba z p. z. v Gameljnah.
Konkurz, ki je bil razglašen s skle
pom opravilna številka S 41/32-2 o imo
vini prezadolženca, se odpravlja, ker
ni pokritja za stroške postopanja, po
§ 178., odet. 2., k. zak.
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III.,
, dne 4. februarja 1933.
'
Sa 61/32—64.
188.

*
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Odobritev poravnave.
Poravnalna zadeva dolžnika; Trebarja '
Matije, protokol, trgovca v Ljubljani,
Sv. Petra cesta št. 6.
Odobruje se prisilna poravnava izVen
konkurza, sklenjena med' dolžnikom.
Trebar Matijo, prot. trgovcem, v Ljub
ljani Sv. Petra cesta. 6, in njegovimi
upniki.
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. I l l ,
dne 4. februarja 1933.

Razglasi raznih uradov
iti oblastev
Ad št. 246/1. '

Popravek.

Ad 250

Na strani 42 priloge k 8. kosu >Služb.
listac z dne 28. januarja t. 1. je bil',ob
javljen razglas sreskega načelstva, v.
Ljubljani o prvi iïstnî licitaciji za do%
•
S 37/32—20.
419 bavo gramoza nia drž. cestah št. 2, 49,
50 in' 52. Kot licitacijskd dnevi so v --tem'
185....
razglasu pravilno navedeni 27;'.
Odreditev ugotovitvenega prvem
in 28. februar, 2., З; ; 1 in'4. marec.'t. 1., '
vsakokrat s pricetkom ob 9. uri do
naroka.
• .V korakurzni zadevi; tvrdke,, >Mana< poldne. Ker pa' so bili -nato.-vrskrajša- •
družbe z o. -li. v ••
' Ljubljani, Gradišče nem, besedilu razglasa, objavljenem, : na
št. 6, se odreja ponovni ugotovitveni str. 69 (tretji, stolpec) priloge k< ÏL.^osu.,
>Služb. lista« z dne 8. februarja t. L in ,
narok na dan
na-eter 67- (tretji stolpec)-priloge k 12.
4. marca 1938 ob 9;, uri,
kosu »Služb. lista< z dne 11. februarja
pri podpisanem sodišču v sobi št. 140*
t. :1. .pomotoma navedeni napačni dnevi
;
Deželne sodišče v Ljubljani, odd; Ш., licitacije, se interesenti opozarjajo, da
dne 10. februarja 1933.

Štev. 13.

Stran 72,
veljajo kot pravilni v prvem, obširnej
šem razglasu navedeni dnevi.
Tehnični rawlelek srreskega načelstva
v Ljubljani,
doe 13. februarja 1933.
Štev. • 476/33.

*
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Razglas.
Direkcija šum v Ljubljani odda na
ustni licitaciji, ki se bo vršila dne 1. mar
ca 1933. v uradnih prostorih šumske
uprave v Kostanjevici, v enoletni zakup
\ ersko-zakladhi mlin ob poteku Obrhu
j.-ri Kostanjevici, k mlinu spadajoče ob
jekte in del polja.
Licitacija se bo vršila po predpisih
yakona o državnem računovodstvu.
Zakupni pogoji in ostali pedatki so
i .teresentom na vpogled pri omenjenih
<. .eh uradih.
i ' Direkcija šum v Ljubljani,
dne 11. februarja 1933.
*

Narodna banka 407
kraljevine Jugoslavije
Stanje 8. februarja 1933.
Aktiva.
V stalna
podloga

Dinarjev
.1.940,967.341.73 (— 266.828-92)

T}вVIZ© ki DI'

Slev. 857/11.
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Razpis.
Direkcija državnega rudnika Velenje
razpisuje na dan 22. februarja 1933. ob
enajstih nabavo 60.000 kg visokovrednega portland cementa. Pogoji se dobe
pri podpisani.
Direkcija državnega rudnika Velenje,
dne 4. februarja 1933.
Štev. .1319/11.
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Razpis.
Direkcija državnega rudnika Velenje
razpisuje za na dan 22. februarja t. 1.
ob enajstih nabavo 150 m 3 hrastovega
jamskega lesa.
•
Pogoji pri podpisani.
Direkcija drž. rudnika Velenje,
' d n e 9. februarja 1933.

H*
Štev. 1319/11.
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Razpis.
« Direkcija državnega rudnika Velenje,
razpisuje za dne 22. februarja 1933. ob
enajstih dobavo 200 m8 jamskega mehkega lesa.
Dobavni pogoji pri podpisani.
Direkcija drž. rudnika Velenje,
• dne 9. februarja 1933.

2. Poročilo nadzorstvenega sveta.
3. Odobritev 'bilance za leto 1932.^ in
sklepanje o razdelitvi čistega dobička.
4. Volitev nadzorstvenega sveta.
5. Slučajnosti.
Občnega zbora se smejo udeležiti oni
delničarji, ki so položili pri blagajni
Zadružne gospodarske banke d. d. v
Ljubljani tri dni pred zborovanjem vsaj
JLO delnic z nezapadlimi kuponi vred.
Delnice morajo ostati založene do za
ključka občnega zbora.
Na občnem zboru daje vsakih 10 del
nic po en glas. Delničarji, ki se osebno
ne udeleže občnega zbora, se ga lahko
udeleže po pooblaščencih, katerim ni
treba, da bi bili delničarji.
Upravni svet.
*
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Vabilo
na o b č n i z b o r
»Balkan« d. d. za mednarodne
transporte v Ljubljani v likvi
daciji,

ki se bo vršil dne 4. marca ob 14. uri
v Ljubljani, v družbenih prostorih,
Tyrseva cesta št. S3.
Dnevni red:
•„1. Poročilo likvidatorjev o poteku in
končani likvidaciji.
2. Predložitev in odobritev končne likvi
dacijske bilance.
406
3. Sklepanje o razrešnici likvidator
jema.
4. Sklepanje, o izbrisu družbe iz trgovin• skega registra.
Kreditne zadruge detajlnih
5. Slučajnosti..
trgovcev v Ljubljani,
V smielu § .21; družb, pravil meraj°
k i e s e bo vršil
delničarji, ki hočejo na občnem zboru
v ponedeljek, dne 27. februarja 1933. izvrševati svejo glasovalno pravico, veaj
ob 2. uri pop. v sejni dvorani Trgovskega šest dni pred zberom deponirati del
nice z nezapadlimi kuponi v družbeni
doma. Gregorčičeva ul. 27.
blagajni v Ljubljani, Tyrseva cesta št. 33.
Dnevni red:
V Ljubljani, dne 7. februarja 1933.
•1. Poslovno poročilo.
Likvidatorja.
2. Potrditev računskih zaključkov.
3. Čitanje revizijskega poročila.
*
4. Sklepanje o likvidaciji zadruge.
348—3—3
5. Slučajnosti.
Načelstvo.
Izgubila sem.hranilno knjižico Jugo
*
slovanske banke d. d., podružnice v
422
Ljubljani, vložna štev. 255, na ime Ana
Starina, iz Brstovca št 2 občina Vinjiverh, srez Črnomelj.
Proglašam jo za neveljavno.
ki ga bo imela
Starina Ana s. r.

Razne objave

sovpodlogi 13.146.720-67 ( + 5,398.063-42
Kovani no
vec vnikljo 167.392.434-- ( + 7,741.803 50)
Posojila . . 2.408.161.686-08 (— 8,074.054-40'
Vrednostni
papirji . . 15.451.20J-—
Prejšnji pred-,
uimi drfavl 1.809,949.388-23 Ц- 218.937 G2,
Začasni pred •
uimi gL dri.
blagajni . 600.000.000-—
Vrednosti rer.
zervn. fonda 58,198.635-65
Vrednosti
ostalih fon
dov . . .
7,948.864-72 (—
1.000' )
Nepremični- .
,
„_
ne.
. ' . 165,698.270-47 ( + 317.268-211
Razna aktiva 44,092.898-66 ( + 1,719.344-^0
7.220,907.440-19
PaeFt*
Dinarjev
Kapital . . 180.000.000-—
Rezervni
fond . . .
70.61Ш9-6& ( + 1^80.675--')
Usuli londi
a66at7ä-09 ( +
8125'
Novèanice v
•
•
.•
obtoku . . 4.616,672.235-- (+59.038.225-Obveie na
poka» . .. 792.039.3Ò2-3U-52 347.711-20
v ' " ' * / ! 1.379,182:624-61 (-24,150.948-13,
R^nanaelva 138,891.125-53 (+22,933.291-711
Tovarna zaves »Štora« d. d.
y št. Vidu nad Ljubljano,
V
7.220.9 Л.440-19. ,
dne 3. marca 1933 ob 11. uri dopoldne
Ob;ok in ob
v posvetovalnici Zadružne gospodarske
vews ;. . .0.438.711^37-31
Celotno kritje . . . Sb'6S%
I * a t i k * d . d. v Ljubljani s sledečim
Kritje y alatu . . ..32'3d»/e
dnevnim ledom:
V Obrestna mera:
1. Poročilo upravnega sveta o poslova
nju v letu 1932 in predložitev račun
po eakooipta •
' •» . . » « • • • • l j r *
skega zaključka za leto 1932.
tw ДЛш bardò ' » » • « ' • » « • : • "*..,.

Vabilo
na VÌ. redni občni zbór

Objava.

Vabilo
na X. redni občni zbor,

*
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Objava.
; Izgubil sem imatrikulacijsko spriče
valo ju ridične fakultete univerze v Ljub
ljani na ime: Vranković Branko, rodom
iz Knina. Proglašam ga za neveljavno.
Vrankovié Branko s. r.

Izdaja kraljevska baneka<>upre*e Dravske banovine. Urednikr Pobar flobert v Ljubljani.
Ј и к Ј Ш zalaga: Tukama: Merkur » -Ljubljani^njen predetaVnikiO. Miehàlek » Ljubljani.

РеШш рквмм Y getorftfl.

KR A L J E V I N A

JUGOSLAVIJA

S L U Ž B E N I LIST
KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE
14.

kos.

V LJUBLJANI, dne 18. februarja 1933.

Letnik

IV.

VSEBINA:
102..;2iaion."o sporazumu, o znanstvenih, šolskih in umetniških 106. Odredba o imenovanju komisije za •• opravljanje izpita za
razmerjih, sklenjenem med kraljevino Jugoslavijo in-re
zidarje, tesarje, klesarje in studenčarje.
publiko Poljsko.
103. Navodilo o načinu ubiranja dohodkov, knjiženja in vrše 107. Odredba o imenovanju komisije za opravljanje izpita za
elektrotehnike.
nja izplačil v breme podpornega sklada pomožnega osebja
v državni službi.
108. Odredba o imenovanju komisije za opravljanje izpita za
104. Pravilnik o; banovinskih pristojbinah na ribarske izkaznice,
•; •; elektroinstalaterje.
lflo. OSréâoaPoimenovanju komisije za opravljanje izpita za
za 109. Objave banske uprave o pobiranju obč. trošarin v L 1983.
".graditelje visokih in nizkih zgradb.

Zakoni
in kraljevske uredbe.

in podpisan v Varšavi dne 2. decembra 1931. med kralje
vino Jugoslavijo in republiko Poljsko, čigar besedilo y
francoskem jeziku in v prevodu se glasi;
-

Sporazum
102.

o znanstvenih, šolskih in umetniških razmerjih ned.
kraljevino Jugoslavijo in republiko Poljsko. '.'".•

Vlada k r a l j e v i n e J u g o s l a v i j e in
vlada r e p u b l i k e Poljske,.
ALEKSANDER L,
smatrajoči,
po miioati božji in narodni volji kralj Jugoslavije,
da se mora pakt o prijateljstvu in prisrčnem sodelo
vanju med Jugoslavijo in Poljsko ž dne 18. septem
objavljamo vsem in vsakomur, da sta
bra 1926.* pričeti uporabljati v območju vzajemnega
narodna skupščina kraljevine Jugoslavije, intelektualnega sodelovanja, I
ugotavljajoči,
sklicana z ukazom z "dne 19. oktobra 1982. na redno
da je to sodelovanje predvsem, v vzdrževanju in rauzasedanje za dan 20. oktobra 1932., v svoji V. redni seji,
H jo. je imela dne 11. novembra 1,932. v Beogradu, in voju xnanstVönih, šolskih in umetniških razmerij in da
je takega značaja, da, učinkovito pospešuje zbliževanje
senat kraljevine Jugoslavije,
obeh narodov glede na njih rasno in jezikovno sorodstvo,
sklican z ukazom-.B dne 19. oktobrav1932. na redno zase
obe navdahnjeni z željo, da z vsemi sredstvi jačita
danje za dan 20. -oktobra 3$32.,, v,svoji VI. redni seji, in podpirata ta razmerja, sta odloČili, skleniti v ta namen
ki jo je imel dne 18/novenibra Ï932. v Beogradu, skle- sporazum, in sta,imenovali, za svoje pooblaščence, in to:
nila'in dà smo Mi potrdili in proglašamo
vlada k r a l j e v i n e J u g o s l a v i j e :
Nj./E; gospoda Vojislave Marinkovića, mini
stra za zunanje posle, in
o sporazumu o znanstvenih, šolskih in umetNi- %..gospoda Božidarja Maksimovića,/mini
niških razmerjih, sklenjenem in podpisanem stra za p rósvetp; .
J: prgavi dne 2. decembra, 1931. med kravlada r e p u b l i k e P o l j s k e :
ljwmd Jugoslavijo in Republiko Poljsko,*
Nj: E. gospoda Avgusta Z a l e s k e g a , ministra za
fci:3e.gdaei: ..•
zunanje posle, in
"'vl^t ' - • - i :••. . " . : : . ) • • i - ' . I ; . * ' / / : : : •.-, , * • • • . ' ?•:• 4 v -, , Nj.E. gospoda J a n u s z a Jedrzej'ewicza, mini
-' i:•, Odobraje se. in dobiva „zakonsko moč ; sporazum o stra za vere in prosveto, ki so se, ko so priobčili drug
r
,,T 'nans^yenih,. eolskih in 'umetniških: razmerjih,, sklenjen drugemu svoja pooblastila,. spoznana v dobri in pred
pisani, obliki, sporazumeli o nastopnih odredbah.'
, -/•• ""'• ••>* SSJužbene novine- kraljevine- Jugosiavije« z dnë
1
l
> U ; » ^ januarja lÖÖS-^tlO/IILm .--'' • - - «-•*• •'• ">'"•-- * »Uradni listcât 190/57- iz 1. 1928,

Mi
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Člen 1.
Ustanovi se tehniška komisija, da proučuje vsa vpra
šanja, ki se tičejo znanstvenih, šolskih in umetniških
razmerij med visokima strankama pogodnicama, in da
predlaga dotičnim oblastvom ukrepe, prikladne za razvoj
teh razmerij.
Člen 2.
Komisija, označena v členu 1., je razdeljena na dve
podkomisiji, katerih ena zaseda v Beogradu, druga pa v
Varšavi pod predsedstvom dotičnih ministrov za prosveto.
Vsaka podkomisija je sestavljena iz 4 članov; eden
teh je odposlanec ministrstva za zunanje posle, dva sta
odposlanca ministrstva za prosveto in eden odposlanec
podkomisije druge stranke pogodnice.
Člen 3.
Člane podkomisij, izv/.emši tujega člana, imenujeta
dotična ministra za prosvato na tri leta; njih mandati
se lahko obnove.
Predsednika podkomisij določita vsak po enega
letnega podpredsednika.
Vsaka podkomisija se sestaja najmanj enkrat vsako
leto. Podkomisiji si uredila notranjo službo svojega po
slovanja sami.
Člen 4.
Podkomisiji imata nalogo:
a) da organizirata ožji stik med predstavniki osnov
nega in srednjega pouka obeh držav pogodnic; pri tem
je v mejah možnosti uvesti pouk zemljepisja In zgodo
vine drugega naroda;
b) da ostvarjata skladno z zakoni in pravilniki, ki
veljajo v vsaki državi pogodnici, posebne sporazume
glede ureditve enakovrednosti šolstva in stopnje, kar bo
državljanom ene obeh držav dopuščalo, obiskovati v
ustanovah druge države tečaje in opravljati tamkaj do
tične izpite brez nikakršnega zavlačevanja ali oviranja
njihovih naukov. Razume se, da je vstop v izvestne kari
jere odprt tujcem samo v meri, skladni, z omenjenimi
zakoni in pravilniki;.
c) da olajšujeta izmenjavo dijakov osnovnega, sredr
njega in višjega pouka ob najugodnejših pogojih;
č) da organizirata izmenjavo profesorjev višjega
pouka kakor tudi uradnikov državnih knjižnic.in narod
nih muzejev; 'da podpirata razmerja med predstavniki
znanosti, književnosti, umetnosti, gledališča, filma in
radija obeli držav pogodnic;
, d) da organizirata počitniške tečaje, turistične izlete,
počitniške kolonije za mladino, sodelovanje dijaških dru
štev, krajevne razstave, turneje umetnikov; narodnih
gledališč in odličnih "književnikov, da bi se državljani
ene držav porodnic bolje seznanili z deželo in kulturo
druge države porodnice;
e) da organizirata izmanjavo znanstvenih nublikacij.
da podpirata nropagiranie prevodov naiboljših književ
nih del ene države nogod^i'ce v drugi, da olajšujeta in
organizirata razm?ria mM znanstvenimi ustanovami,
Javnimi knjižnicami in središči narodne prosveteČlen 5.
Podkomisiji 3tneta občevati neposredno med seboj
po predmetu vseh vprašanj, ki so del njihove pristoj
nosti in \{ so predložena dotičnim njihovim vladam v
odločitev.
Člen 6.
Ta sporazum se ratificira in se izmenijo Instrumenti
njegove ratifikacije v Varšavi, čimprej bo to mogoče.

14 kos.
Stopi v veljavo trideseti dan od dne izmenjave rati
fikacij.
Ta sporazum je sklenjen za pet let od dne njegove
uveljavitve.
Če se ne odpove pred iztekom tega razdobja na šest
mesecev naprej, se Smatra, da je molče obnovljen za
novo razdobje petih let, in tako dalje.
V p o t r d i t e v , t e g a so podpisali pooblaščenci ta
sporazuma in pritisnili nanj svoje pečate.
S e s t a v l j e n o v dveh izvodih v Varšavi, dne
2. decembra 1931.
.; :
r
(M. P.) Avgust Zaleski s.r.
(M. P.) J.Jcdrzejewicz s.r.

(M. P.) Dr. V. Marinković" s.r.
(M. P.) B.Maksimović s. r. -

• - §2.
Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše in
ko se razglasi v >Službenih novinah<; obvezno moč pa
dobi, ko se izpolnijo pogoji člena 6., omenjenega spo
razuma.
,
",•••.-'
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 28. decembra 1932. •
Aleksander
Minister za zunanje posle
B. D, Jevfrié s. r.
Minister za prosveto.
dr. Radenko Stankovié s. r.

s. r.

Predsednik ministrskega
svelfi
dr. M. SrŠkić s. r.

Videl
in pritisnil državni pečat
čuvar državnega pečata,minister pravde
Bož. Ž. Maksimović s. r.
(M. P.)
......

(Sledijo podpisi vseh
ostalih ministrov.)

•••j

Uredbe osrednje vlade.
108.
Na osnovi člena 42. uredbe o podpornem skladu
pomožnega osebja v državni službi z dne 2. novembra
1932., št. 48.300/1, predpisujem tole

navodilo
o načinu ubiranja dohodkov, knjiženja
in vršenja izplačil v breme podpornega
sklada pomožnega
osebja v državni
!
* službi.*
.
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Dohodki sklada, njih upiranje, knjiženje
Državni hipo'tekarni banki.

.

V

-

.

; ,

in izročanje

Ubiranje dohodkov podpornega sklada, omenjenih
v členu 4. uredbe, o tem skladu pod 1., 2., 3. in 4 , se
* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
14 januarja 1933., št. 1Ö/IH/20. — Upoštevan je tudi
popravek, objavljen v >Službenih novinah« z dne 80. ja
nuarja 1933., št. 21/VIII/73,. i : :
. • . . , ' . . , , , ..:;

14. kos.
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vršizodtegovanjem pri izplačilu mesečnih nagrad dnev- tero se prenesejo vsi odtegljaji, izvršeni za račun tega
ničarjem in honorarnim uslužbencem v državni službi. sklada, vsak mesec iz spiska, prejetega obenem s pla
Redni mesečni vlog 5% se pobira od koematega čilnim spiskom pristojnega nakazovalca. Ta kontrolnik
zneska mesečne nagrade. Odtegljaj se vrši po plačilnem se vodi po priloženem obrazcu št. 1, ki mora biti sešit
spisku, odnosno priznanici na isti način, kakor зе vrše in po starešini dotičnega urada potrjen. Spiske, iz ka
odtegljaji vlogov od uradnikov za uradniški pokojnin terih se prenesejo odtegljaji na partije oseb po kontrolski sklad.
niku, ko potrdi na njih odgovorni organ, ki ta kontrol
Enomesečna nagrada vlagatelja, ki stopa prvikrat nik vodi, da so se vsi odtegljaji po kontrolniku prenesli,
na delo v državni službi* se pobira v dveh obrokih z hranijo izplačilne blagajne kot denarne podatke p teh
• • • • • - . •;•- • •
odtegljajem po spisku ali priznanici po polovici nagrade o d t e g l j a j i h .
za prva dva zaporedna meseca.
V 20 dneh po izvršenem izplačilu prejemkov dnevEnomesečni zvišek nagrade se odteguje ves pri ničarjem in honorarnim uslužbencem in izvršenem od
prvem izplačilu tega zviška po plačilnem spisku ali pri tegljaju za podporni sklad morajo poslati izplačilne bla
znanici.
gajne vse odtegnjene vsote Državni hipotekami banki,
-Enomesečna razlika med novo in poslednjo nagrado bodisi neposredno bodisi preko Poštne hranilnice* na
ob ponovnem vstopu na' delo v državni službi se'odte njen čekovni račun. V spisu, s katerim se denar1 polaga"
guje ob izplačilu prve mesečne'-'nagrade po plačilnem ali s katerim se obvešča Državna hipotekama banka ö
spisku ali priznanici. ••
pošiljki preko Poštne hranilnice, se mora točno nazna
••<..<.Pristojni nakazovalec vpiše tö odtegljaje v plačilne čiti znesek poslane vsote s številkami in črkami in to,
spiske v posebno rubriko: »Podporni sklad<.
da se pošilja v korist podpornega sklada pomožnega
Razen tega sestavi nakazovalec tudi še poseben spi osebja v državni službi po uredbi Št. 48.300/1 z dne
sek dnevničarjev, odnosno honorarnih uslužbencev, od 2. novembra 1932.
•
katerih je bil po plačilnem spisku- pobran vlog za pod
Vplačilo razlike po členu 19., točki 3., in členu 48.
porni sklad.
' -i •-';
' "'
uredbe ò podpornem skladu sprejme blagajna, ko ugoTa spisek nosi naslov: »Spisek vlagateljev, od kate tovi pristojni organ z odločbo njeno višino in vroči od
rih je-pobran mesečni vlog za podporni sklad pomož ločbo izplačilni blagajni, bodisi naenkrat bodisi v obrt*
nega osebja v drž. službi za m.e&ec -.'.....•.„.....;....;...'.!.;..:..;.... 193...._j kihi po členu 48. te uredbe, ga knjiži in izroči Državni'
pri,blagajni .,-!...;—
;
.«.,•
"•••
''
•
"•• -^ hipotekami banki na isti način, kakor je predpisano, za
Spisek'vlagateljev obseza-te-le razpredelke: '
redni .vlog.
•.••••..
Če
ne
pošlje
računodavec
Državni
hipotekami ban
Iv'zaporedno številko;
2. vlagateljev priimek, očefovo;'ime in vlagatelje ki odtegljajev za sklad v gorenjem roku, mora plačati
vo ime; : ' • '
.•:•'••.
za ves minuli čas na. te zneske, ki jih ni pravočasno
poslal, 6% obresti, v korist sklada. O tem vodi kontrol©
3. zvanje (dnevničar, honorarni uslužbenec);
•• 4. znesek mesečne nagrade, 'od katere je vlog
postarešina dotičnega urada, pri) katerem je izplačilna
bran; • •: .
•' _:'- ;blagajna.
•' 6. znesek mesečnega vloga;
Konec koledarskega leta -morajo, poslati izplačilne
blagajne ministru za finance t (za odsek glavnega držav
6. znesek prvomesečne nagrade;
nega knjigovodstva) poročilo o skupni vsoti odtegljajev,
7. znesek enomesečnega 'zviška nagrade;
8. znesek enomesečne razlike y.nagradi med novo izvršenih v korist podpornega sklada, in.o skupni vsoti
in poslednjo nagrado ob ponovnem vstopu na delo v denarja, poslanega Državni hipotekami banki za to leto
po. partiji depozita >Podpornega sklada pomožnega oseb
državni službi.
ja v državni službi«. Ko prejme odsek glavnega držav-,
, Na koncu spiska se napiše znesek, odtegljajev po nega knjigovodstva vsa ta poročila, sestavi rekapitulacijo
vseh rubrikah tudi s črkami in se potrdi, da je izka vseh prejetih in izplačanih vsot in primerja končni se
zani seštevek enak seštevku teh odtegljajev po plačilnem
števek s stanjem, ki ga iz'kaže Državna hipotekama
spisku.
banka za dotično leto v svojem poročilu po členu 40.
plačilni spisek s priloženim, zgoraj omenjenim spis uredbe, pa pridruži poročilo in rekapitulacijo po. ugo
kom vlagateljev, vroči nakazovalec pristojni izplačilni tovljeni točnosti poročilu Državne hipotekarne banke.
blagajni po veljavnih predpisih zaradi izplačila.
Izplačilne blagajne (glavna državna blagajnica, fi
.
II.
nančne direkcije, centralne carinske blagajne, specialna
računovodstva -in blagajne in vzpofedili računovodstva Razhodki sklada, izplačilo podpore in povračilo vplača
nih vlogov in njihovo knjiženje:
*n blagajne) preskusijo pravilnost ; odtegljajev po pla
čilnem, spisku, kakor tudi sestavljeni spisek vlagateljev.
Osebne in rodbinske podpore po členu 38. uredbe
Po izvršenem izplačilu nagrad po plačilnem, spisku, se izplačujejo pri blagajnah, katerim se vroče odločbe
|n ob izknjiženju spiska knjižijo izplačilne blagajne; iz ministrala finance o njih višini z nalogom za izplačilo/
kazani skupni seštevek odtegljajev za podporni sklad Isto velja tudi za akontacije teh podpor po točki 2.
Med.^prejemke depozitnega dnevnika, lzknjižijo ga pa v Člena 36. uredbe.
Partijah; iku depozitov na partijo, ki ima naslov: »Pod : ; Priznanice o izplačanih akontacijah :osebne ali rod-,
•binske podpore. se ne knjižijo kot stalen, ampak samo
porni s':lad pomožnega osebja v. državni službi«;
Zaradi evidence o izvršenih odtegljajih vsem dneV- kot začasen izdatek. ; O njih sé vodi evidenca po'istem
BÎSarjem in honorarnim uslužbencem v'korist podpor- obrazcu, kakor za ostale občasne izdatke po členu 150.
ne
ga sklada osnujejo izplačilne blagajne posebno knji- pravilnika št. 165.000/11 z dne 23. decembra 193Q.
blagajnica odlok o priznani,
8°« ki se! zove: »Kontrolnik 'odtegljajev za podporni • ; Ko prejme izplačilna
!
sklad đneVrh'čarJeV in honorarnih uslužbencev«; v tej osebni ali rodbinski podpori, izvrši ob izplačilu po tej'
kn
Jigi se otvori za vsako osebo posebna partija, ha ka odločbi obračun za izplačano akontacijo.

14. kos.
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Izplačilo osebne in rodbinske podpore se vrši oseb
no koristniku ali njegovemu pooblaščencu po rednem
pooblastilu, potrjenem po pristojnem oblastvu, ki se
mora glasiti tako, da velja izključno le za prejem pod
pore. Pooblastilo velja samo za leto dni in se mora po
izteku tega roka obnoviti. Razen tega mora pristojna
izplačilna blagajna kdaj pa kdaj preko pristojnega ob
činskega oblastva poizvedovati, kje dotični uživalec pod
pore, za katerega prejema podporo pooblaščenec, kot
stanovalec stalno biva.
Zaradi voditve evidence ob izplačilu osebnih in
rodbinskih podpor osnujejo izplačilne blagajne »Kontrolnik uživalcev osebnih in rodbinskih podpor«, ki se
vodijo po priloženem obrazcu št. 2.
Povračila vplačanih vlogov po odločbah pristojnega
organa vrše izplačilne blagajne, ko dobe za to naredbo,
za izplačilo.
V »Kontrolniku odtegljajev za podporni sklad dnevničarjev in honorarnih uslužbencev« označijo izplačilne
blagajne na partiji osebe, ki se ji vplačani vlog vrne;
v >Pripombi« številko in datum odloka, po katerem je
povračilo izvršeno, dan povračila in znesek povrnjene
vsote.
Izplačilo podpore za zdravljenje in.podpore za po^'
greb po členih 32. in 33. uredbe, kakor tüdi enoletne
podpore po členu 30. te uredbe vrše izplačilne blagajne,
ko dobe za to naredbo pristojnega organa, ki izda odlok
o izdaji teh podpor na osnovi člena 37: uredbe.
<
Po izvršenem izplačilu enoletne podpore po ČL 30.
uredbe, kakor tudi podpore za pogreb, vpišejo izplačil
ne blagajne v »Pripombi« na pàrtijf dotične osebè v
kontrolniku uživalcev osebnih in rodbinskih' podpor
opazko, da 9e je ta podpora izplačala, s katero vsoto
in po čigavem nalogu (označiti je številko in datum)
Izplačila osebnih in rodbinskih podpor ,зе vrše pö
spisku ali priznanici, izplačila podpor za. zdravljenje.
enoletne podpore po Členu 30. uredbe in podpore za
pogreb pa samo po priznanici. Vsi izplačilni dokumenti
morajo biti vidirani pred izplačilom po pristojni kra
jevni kontroli.
Izplačila, izvršena iz naslova vseh teh podpor, knji
žijo izplačilne blagajne po svojih knjigah kot izvršene
za račun ministrstva za finance, otvarjaje, za to poseben
račun z nazivom: »Račun ministrstva za «finance po ÌZT

plačilih podpor iz podpornega sklada«. Izplačani doku
menti se pošljejo oddelku za državno računovodstvo mi
nistrstva za finance (za odsek glavnega državnega knji
govodstva) v breme gorenjega -računa. Oddelek za dr
žavno računovodstvo (odsek glavnega državnega knjigo
vodstva) otvori po svojih knjigah vsaki izplačilni bla
gajni, ki ta izplačila vrši, poseben račun »Po izplačilih
iz podpornega sklada«, v čigar korist knjiži zneske iz; plačanih dokumentov, prejetih od dotične izplačilne
blagajne. Ob istem času otvori tudi poseben račun »Dr
žavna hipotekama banka :— podporni sklad pomožnega,
osebja v državni službi«, v čigar breme knjiži vsote po
teh .izplačanih dokumentih.
Za odtegljaje po prepovedih, postavljenih na osnovi
člena, 43. uredbe, njih knjiženje in izplačila, veljajo istèj
odredbe, ki so določene za odtegljaje državnim utafc
nikom in ostalim uslužbencem po zakonu o uradnikih;;
Vsake tri mesece položi Državna hipotékartìa banka;,
pri glavni državni blagajni znesek podpor, za to dobo'
izplačanih iz podpornega, sklada, glavna državna .blajč
gajna pa odobri prejete vsote, gorenjemu računu Držav?
, ne hipotekarne banke.
.".*•-"".'
Z vlogi, pobranimi od dnevničarjev in honorarnih^
uslužbencev po naredbi Št. 11.802/1. z dne 17: \marctff
1932. in knjiženimi; v-depozitu na partijo »Podpornega
sklada pomožnega osebja v državni službi« po-točki 5^
drugega oddelka, pod I..-navodil za izvrševanje proraču-i
na za 1. 1932./1933., št. 50.800/11, z dne 12. maja 1932Ì. se mora postopati po členu 49. uredbe tako-le:
Pristojni nakazovalec sestavi na osnovi duplikatov»
plačilnih spiskov, odnosno p.riznanic, po katerih so vrše-i!
na izplačila nagrad dnevničarjem in honorarnim usluž-/
bencenu na ^katere,se'nanaša člen 3. uredbe, za čas od!?
dne 1. aprila. 1932. .do danes in so vršehi"odtegljaji,
knjiženiv depozit na'partijo podpornega sklada, v me
secu dni po prejemu tega navodila-Aajpored po mesecih
spisek vseh teh oseb z označbo meječa, za kate/ega je
odtegljaj izvršen, in qdtegnjçnih vsot.f ^ * 7i.- . :
Prav tako sestavi na. isti način tudi spisek ti^til^..
dnevničarjev in honorarnih uslužbencev, na ka'teré se:
,rie naftaša'Člen 3. omenjene uredbe, pri čemer označi
• v »Pripombi« poleg vsak;e osebe: ali je še v službi, če
pa ni-več, kje je. V1 tetti spisku otvori dve koloni, in
vpiše v prvo kolono poleg V9ake osebe vsoto, ki je po
trebna- za izplačilo njenega prispevka za zavarovanje
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delavcev za ves čas od dne 1. aprila 1932. pa do da
našnjega dne, v drugo kolono pa vpiše vsoto, ki pre
ostane od skupno odtegnjene vsote, da se dotični osebi
vrne.
Obenem s tem drugim spiskom pošlje pristojni nakazovalec tudi naredbo, odnosno nalog za izplačilo iz
plačilni blagajni, da izplača te vsote iz gorenjega depo
zita pristojnemu okrožnemu uradu za zavarovanje de
lavcev, odnosno označenim osebam, sklicuje se v na
redbi — nalogu na člen 49. uredbe in razpis občega
oddelka št. 51.140/1 z dne 26. novembra 1932.
' Oba ta spiska pošlje nakazovalec izplačilni blagajni,
ki je opravila izplačilo teh nagrad.
Ko prejme izplačilna blagajna ta spiska od vseh
pristojnih nakazovalcev,. sestavi njih rekapitulacijo in
ugotovi: ali je skupen seštevek vsot po obeh teh spis
kih enak vsoti, ki j« vknjižena po gorenjem navodilu
v depozit na začasno partijo podpornega sklada. Če je
kckšna napaka, se mora ta najti in popraviti.
• Znesek vsote, ugotovljene pđ prvem spisku, se pre
nese z dosedanje začasne partije podpornega sklada v
partijalniku depozitov in se vknjiži v korist partije
>Podporni sklad pomožnega Osebja v državni službi«,
predpisane s tem navodilom. Takoj po tej vknjižbi
pošlje izplačilna blagajna znesek te vsote Državni hipo
tekami banki v korist tega sklada na način, predpisan
s tem navodilom. Istočasno se prenese iz tega spiska za
vsako 'osebo odtegnjena vsota na njeno partijo v »kontrolniku odtegljajev za -podporni sklad dnevničarjev in
honorarnih uslužbencev* po mesecih, za katere je ta
vsota odtegnjena..
Po prejetih spiskih dne.vničarjev in ' honorarnih
uslužbencev, na katere se član 3. uredbe ne nanaša,
in po obenem prejetih naredbah, odnosno nalogih pri
stojnih nakazovalcev' za' izplačilo izvrši izplačilna bla
gajna po znani poti izplačilo vsot, .pripadajočih okrož
nemu uradu za zavarovanje delavcev, kakor tudi vsem,
v njih označenim osebam. Izplačane vsote vpiše med
iz latke po dnevniku depozitov in v partijalniku na par
ti; •> začasnega depozita ^Podpornega sklada pomožnega
o?3bia v državni službi«.
S prenosom po prvem gpisku in z izplačili po dru
gom spisku mora biti začasna partija depozita >Podpornega sklada pomožnega osebja.v državni službi« popol
noma izravnana.
V Beogradu, dne 28. decembra J 932.; St. 158.000/H.
MHister za finance
dr. Mil. R. Đorđević s. r.

Banove uredbe.
104.
Na podstavi § 65. zakona o banski upravi pred
pisujem tale

pravilnik
o banovinskih pristojbinah na
ribarske izkaznice.
Člen 1.
Od vsake ribarske izkaznice (ribarske knjižice,
rtbar*kega lista, ribarske karte) se plačuje v gotovini
banovinska pristojbina za koledarsko leto:

a) Din 50—, če posestnik ribarske izkaznice lovi
samo ribe belice (kline, mrene, podlesti, platice itd.),
b) Din 120-—, 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 8. do 9. odstavka čl. 59.
uredbe o ribarstvu z dne 28. oktobra 1928., »Samo
uprava« št. 55/15, odnosno z dne 5. junija 1929., >Samouprava« št. 26/6.
Ob enakih pogojih so po banovi odločbi oproščeno
banovinske pristojbine ribarske izkaznice, ki se izda
jajo na področju bivše mariborske oblasti. To oprosti
tev uradno potrdi na dotični ribarski izkaznici pristojno
obče upravno oblastvo prve stopnje.
Člen 3.
Pristojbine po čl. 1. pobirajo pristojna obča u p r a v .
na oblastva I. stopnje, ko izdajajo ribarske izkaznice.
Dokler banovinska pristojbina ni p!ačana, se ribarska .
izkaznica ne sme izdati.
Člen 4.
Banovinske pristojbine od onih ribarskih izkaznic,
ki jih izdajajo posestniki in zaupniki ribolova^ se pla
čujejo pri pristojnih občih upravnih oblastvih prve
stopnje. Posestniki takih ribarskih izkaznic ne smejo
izvrševati ribolova, dokler ne plačajo predpisane bano
vinske pristojbine.
Člen, 5.
Kdor je bil v posesti ribarske izkaznice že pred ._»:'
dnem, k o . stopi ta pravilnik v veljavo, mora placali
banovinsko • pristojbino najkesneje v roku 14 dni po ,t
uveljavljenju tega pravilnika piji oblastvu, omenjenem
v čl. 3., sicer ne sme izvrševati ribolova toliko časa,. '
dokler ne.plača pristojbine.
Člen 6. v
Ko oblastvo prejme banovinsko pristojbino, prilepi
Ha dotično ribarsko izkaznico ustrezajoči 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, č e na izkaznici ni pro
stora za kolek in za potrdilo, izda oblastvo posebno
potrdilo, v katerem navede tudi tekočo številko dotične
гШагзке 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 ee mora obenem z izkaznico pokazati nad?
zorovalnim organom, Če to zahtevajo.
Člen 7.
Taista oseba plača pristojbino po tem pravilniku '
za koledarsko leto samo enkrat. Kdor je to pTistojbino
za svojo ribarsko izkaznico že plačal 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 belic, a namerava loviti
tudi plemenite ribe, mora doplačati razliko. V tem pri
meru postopa oblastvo po smislu določila čl. 6.
Člen 8.
Kdor lovi ribe, a ni plačal pristojbine po tem p r a 
vilniku, se kaznuje neglede na druge zakonite posle
dice z denarno kaznijo do Din 500-— ali pa z zapòrorH
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do 10 dni. Poleg kazni se mu naloži plačilo predpisane
pristojbine.
'."••<"
Kazni se stekajo v ribarski zaklad pri kraljevski
banski upravi Dravske banovine.
Kazni izrekajo obča upravna oblastva prve stopnje
po postopku, veljavnem za ta oblastva. Zoper razsodbo
tehoblastev je dopustna pritožba na kraljevsko bansko
upravo v 15 dneh po vročitvi razsodbe.

106.
VIII. No. 237/6.

Odredba.
Na podstavi § 89. ob. z. in čl. 2. uredb'e o opravljanju
izpita za mojstre zidarje, tesarje, Mesarje in studenčarje

odrejam:

1. da se postavi za predsednika izpraševalnih ko
Člen 9.
misij za zidarske, tesarske, klesarske in studenčarske
Га pravilnik stopi v veljavo z dnem, ko se razglasi mojstre pri kraljevski banski upravi Dravske banovine
v >Službenem listu kraljevske banske uprave Dravske g. ing. Skaberne Viktor, tehn. inspektor;
banovine«:.'
2. da se postavijo za člane izpraševalne komisije za
zidarske mojstre gg. ing. Mencinger Leon, tehn. višji
V Ljubljani, dne 9. decembra 1932.
svetnik,,obenem kot predsednikov namestnik; ing. Beve
Ban: dr. Drago Maragft e. r.
Ladislav, tehn. višji svetnik; univ. prof. ing. Foerster
III.; po.. .888/1.
Jaroslav; prof. ing. Škof Rudolf; Hlebš Jernej, zidarski
Z odločbo gospoda ministra za finance št. 4544 z mojster in načelnik združenja zidarskih mojstrov v
dne 17. januarja 1933. je odobren ta pravilnik o bano Ljubljani; Vižintin Ivan, zidarski mojster v Ljubljani;
vinskih pristojbinah na ribarske izkaznice.
3. da se postavijo za člane izpraševalne komisije
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, za tesarske mojstre gg. ing. Mencinger Leon, tehn. višji
svetnik, obenem kot predsednikov namestnik; ing. Beve
dne 3. februarja 1933.
Ladislav, tehn. višji svetnik; univ. prof. ing. Foerster
•''-'.'
Po pooblastilu bana,
Jaroslav; prof. ing. Škof Rudolf; Ravnikar Franc, tesar
• načelnik kmetijskega oddelka: ski mojster in načelnik združenja tesarjev, klesarjev
ing. Joe. Zidonšek s. r.
in studenčarjev v Ljubljani; Kavka Karol, tesarski moj
ster v LJubljani;
4. da se postavijo za člane izpraševalne komisije
za klesarske mojstre gg. ing. Mencinger Leon, tehnični
105.
višji svetnik, obenem kot predsednikov namestnik; ing.
VIII. No. 368/6.
Beve Ladislav, tehn. višji svetnik; univ.. prof. ing. Foer
ster Jaroslav; prof. ing. Škof Rudolf; Janković Alojzij,
klesarski mojster v Ljubljani; Kunaver Franc, klesarski
Na podstavi § 39: ob. z. in čl. 2. uredbe o opravlja mojster v Tomačevem;
nju izpita za graditelje visokih in nizkih zgradb
5. da se postavijo za člane izpraševalne komisije
za studenčarske mojstre gg. ing. Mencinger Leon, tehn.
odrejam:
višji svetnik, obenem kot predsednikov namestnik; ing.
'11 da'se postavi za predsednika izpraševalne komi Beve Ladislav, tehn, višji svetnik; univ. prof. ing. Foer
sije za graditelje pri kraljevski banski upravi Dravske ster Jaroslav, prof. ing. škof Rudolf; Hlebš Jernej, zi-'
banovine g. ing. Zajec Rudolf, tehnični inspektor;
darski mojster in načelnik združenja zidarskih mojstrov
2. da se postavijo za člane komisije:
v Ljubljani, Frantar Rudolf, studenčarski mojster v Poa) iz vrst uradnikov tehničnega oddelka kraljevske ženku pri Kranju.
banske uprave gg. ing. Skaberne Viktor, tehnični in3
pektor, obenem kot predsednikov namestnik, ing. Men Kraljevska banska uprava Dravske banovine т Ljubljani,
dne 6. februarja 1933.
cinger Leon, tehnični višji svetnik, in ing. Otahal Josip,
Ban: dr. Marušič s. r.
tehnični višji svetnik;
; b) iz vrst profesorjev tehnične fakultete univerze
kralja Aleksandra I. v Ljubljani gg. univ. prof. dr. ing.
107.
Kral Alojzij, ing. Hrovat Alojzij, ing. Znidaršič Ciril ter VIII. No. 323/6.
arh. Plečnik Josip;
; c) iz vrst profesorjev Tehniške srednje šole v Ljub
ljani gg. prof. ing. Kryl Pavel in ing. Novak Leon;
Na podstavi §§ 39. in 54. ob. z. in čl. 2. uredbe.o
Ö) iz Vrst pooblaščenih inŽerije-rjev In arhitektov opravljanju izpita za elektrotehnike
?&• ing. Dimnik Stanko, ing. Pirkmajer Milko In
ln
odrejam:
g- arh. Kreger Rado;
"
1.
da
se
postavi
za predsednika izpraševalne komi
d) iz vrst graditeljev gg. Bricelj Ivan, graditelj v
^ubijani, Zupan Miroslav, graditelj v Ljubljani in Golo- sije za elektrotehnike g. ing. Zajec Rudolf, tehn. in
spektor;
•,
granc Konrad, graditelj v t!elju. " ;
2. da se postavijo za člane komisije:
kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
, a) iz vrst uradnikov tehničnega oddelka kraljevske
banske uprave gg. ing, Skaberne Viktor, tehnični in
,
,
. dne 6., februarja 1933.
spektor, obenem kot predsednikov namestnik, ing. štolfa
Ban: dr. Maruiič s. r.
Josip, tehn. svetnik;
P), iz vrst. profesorjev tehnične fakultete univerze
kralja Aleksandra I. v Ljubljani gg. nniv. prof. Osana
i mi
Marij, univ. doc. ing. Koželj Venčeslav;

Odredba.

Odredba.
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a) od 100 1 vina Din 100—,
c) iz vrst profesorjev Tehniške srednje šole v Ljub
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50—,
ljani g. prof. ing. Turnšek Viktor;
, — - •
c) od 100 1 piva Din 50—,
č) iz vrst pooblaščenih inženjerjev gg. ing. Ahtik'
č)
od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja,
Ivan, ing. Bleiweis-Trsteniski Fedor, ing. Miklavc Fran,
ruma in. konjaka Din 5 — .
ing. Killer Vilko, ing. Sonc Stanko, ing. Mattanovich
Dragò;
Kraljevska banska uprava Dravske banovine т Ljubljani,
d) iz vrst elektrostrojnih inženjerjev g. ing. Gabrdne 4. februarja 1933.
šeek Metod;
• e)' iz vrst elektrotehnikov.gg. Poljšak Tone, elektrotehnik in. načelnik združenja elektrotehnikov v Ljub; II. No. 3657/1.
Občina Mezgovci, v srezu ptujskem, bo pobirala od
ljani, Janša Frän in Vojnovič Tomo, oba elektrotehnika
v Ljubljani.
dneva razglasitve v >Službenem listu« v letu 1933: na
Kraljevska banska aprava Dravske banovine v Ljubljani, slednje občinske trošarine:
dne 6. februarja 1933.
a) od 100 1 vina Din 50—,
Ban: dr. Marušič s. r.
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50*—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljtlbliani,
dne 8. februarja 1933.
108.
VIII. No. 326/6.

Odredba.
Na podstavi §§ 39. in 54. ob. z. in čl. 2. uredbe
o opravljanju izpita za elektroinstalaterje

o d r e i am :
1. da se postavi za predsednika izpraševalne komi
sije za elektroinstalaterje g. ing. Skaberne Viktor,'tehn.
inspektor;
2. da se postavijo za Člane komisije gg- ing. Štolfa
Josip, teh svetnik, obenem kót predsednikov namest
nik; univ. prof. ing. ' Osana Marij; prof. ing. Turnšek
Viktor; ing. Mattanovich Drago; Poljšak Tone, elektro
tehnik.in načelnik združenja elektrotehnikov y Ljub
ljani; Grilc Ivan, elektroinstalater v Ljubljani.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 6. februarja 1933.
' Ban: dr. Marušič s, r.

.

•

.•••'

• •
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Objave banske uprave •
' •
•
•
o pobiranju občinskih trošarin
v letu 1933.
II.' No. 3296/1.
Občina Brebrovnik, v srezu ptujskem, bo pobirala
od dneva razglasitve v >Službenem listu« v letu 1933.
naslednje občinske trošarine: r - ,
a) od 100 1 vina Din 100—,\
b) od goveda nad 1 letom Din 15—,
c) od goveda p o d i letom Din 10—,...
; ' .
Č) od prašičev Din 5'—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
*'•;''•
.
dne 4. februarja 19^3. . ';. .
II. No. 27435/1. ••
Občina Gruškovje, v srèzu ptujskem, bo pobirala
öd; dneva razglasitve v »Službenem, listu« y letu 1933.
naslednje občinske trošarine:
,,..,.'

II. No. 2039/1.

. -

• . -•

Občina Mozirje okol., v srežu - gornjegrajskeni, bo
pobirala od dneva.razglasitve v »Službenem listu«.v letu
1933. naslednje občinske trošarine:
a) od 100 I v i n a Din 100—,
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50-—,
c) od 100 1 piva'Diri 50—,
č) od hI stopnje alkoholi špirita in špiritnih izdel
kov Din 10'—,
, .,
. . .
d) od hI stopnje alkohola žganja D i n 5 — .
Kraljevska, banska uprava- Dravske banovine v Ljubljani.
dne,, 9. februarja 1933.
II. No. 3346/1.

; ' . . " ,

Občina Podlchnik, v srezû ptujskeni, bo,po]?ira\a od
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu ;Ì03& л^ч
slednje občinske trošarine:
- '.•••.".'.'•
a) od 10Ô 1 vina Din 75--,?
b) od; 100 1 vinskega mošta Din 50—,.
cj od 100 1 piva-Din 50—,
č) od goveda nad 1 letom Din 10:—,
d) od goveda pod 1 letom D i n : 5'—,

e) od prašičev Din 5'—.

.--•'•••

.

.

'• • ; r •

Kraljevska banska uprava Drayâke banovine v Ljubljani.
:. dne 9. februarja 1933. .
II. No. 45/1.
'•..•••'.'*
Občina Rogoza, v srezu ; mariborskem, dèeûi breg?
bo pobirala od dneva razglasitve v »Službenem, listu«
v letu 1933. naslednje občinske trošarine: -'
.
a) od 100,1 vina.Din 50;-^,
/.-.
• b) od 100 1 vinskega mbSta Din бО--^-, ••
: '
c) od 1001 piva Din. 50-rV ;
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja,
ruma in konjaka D f b ' S - ^ /
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 9; februarja 1933.

Izdaja kraljewka; banska upravi Dravske banovine: njeir predstavnik ta uredniki'РоћаГRobert» LJubljani.
Tieka in zalaga, Tiskarna »Merkur* y LjuMJanli" njen predstavnik: Qtmar Шоћа1ек » Ljubljani,
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SLUŽBEM LIST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE
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VIII..No. 1462/1.

Razglasi kraljevske
banske uprave

Srez
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VI. No. 2364/5

Pregled nalezljivih bolezni
v Dravski banovini
od 1. februarja do 7. februarja 1933
Po naredbi ministrstva za narodno zdravje
S. br. 4948 z dne 21. marca 1930.

Srez
o>

Skupina tifuznih bolezni.
Brežice
Dolnja Lendava . » • • »
Gornjigrad . . . . . . . .
Kamnik . . . . . . . . . .
Kranj . . . , » , , , » »
Kočevje
Krško . . . . » . . » , . .
Litija
Ljubljana (srez) . . . ,
Ljubljana (mestai . » >
Pfevalje
|tuj . . .
,
SlovenJeradec . . . . . . |
Šmarje pri JelSah
Vseea . . . I

3
1
5
1
1
1
1
3
3
2

—

1
— —
— —
— —
—

—

—

1

1 — —
1
3 4 1

8
"
~~ ~~
—
o
—
1
—
i
—
1
!
3
—
2
~ . f
—
1
1
—| 6

27 I 41 41 - | 27

Skrlatinka. — Scarlatina.
2 — — —
1
5
1
1
Kranj . . » , i i t , . » »
6 o 1
fočevje
...,,,,,,
7
Litija .
,
1
Logatec
, . ».
2
Ljubljana (srez) . . . .
6
3
LJubljana (mesto) . , ,
2 4 1 1
Maribor levi bree . . .
3
Maribor (mesto) . . . .
i
Metlika
»...
1
Murska Sobota
1
govo mesto
—
3 —
ŠJGvalje . .
.»»»•»
1
1
Ptuj
1
1
Sloveojgradec
34 13 9 2 36
Vseea
Celje
Celje (mesto) . » » » » .
Kamnik. . , ,

Ošpice.
Krgko
Vsega

Morbilli.
,-, I 5 1 7 1 - 3 1 2 1
. |

7

& 1 7 j 8| 2|

7

'
Nalezljivo vnetje možganov.
.Meningitis cerebrospinalis epidemica.
felice....
- I l l - l - l X
Vsega
Đnšljivi kašelj, — Pertussis.
KtSk,
24 41 8 | 8 | 1 7
У sesta , , » 24 i | 8 l ' S | 17

§3

o •

Davica. — D i p h t e r i a et C r o u p .
10 3 3 —
Brežice
» •
3 1 3 —
Celje
2 — 2 —
Celje (mesto) . . » •
2 1 1 —
Dolnja Lendava . » •
8 — 3 1
Qornjigrad . . . . . .
2 — 2 —
Kamnik
•
12 4 4 —
Krani . . . . . . . . .
5 — 3 —
Kočevje
.......
3
Konjice
3 1 1
;Kršk> . . . . . . . * »
1 4 — —
Laško
2 1 — —
Litija
17 — 10 —
Logatec
24 3 9 —
Ljubljana (srez) . .
1
Ljubljana (mesto) .
1
1
Ljutomer
4 3 3 —
Maribor desni bree
16 10 5 2
Maribor levi bree •
2 1 2 —
Maribor (mesto) . .
4 1 3 —
Murska Sobota. . « .
1
Novo mesto . . » • »
—
5 1
Prevalje
3 — 1 —
Ptul . . . . . . . . . .
5
Radovljica . . . . . .
2 1 __
Slovenjgradec . . • »
12 2 3 —
Šmarje pri Jelšah ._.
148 39 59 3
Vsega .
Sen. — Erysipelas.
— 2 —
1 — 1
2 — —
Krško . < » • » » « > » » »
1 — 1
Laško • > . . » . . » > > •
Logatec
•» • 1 — —
1 1 J
Ljubljana (mesto) . . .
6 — 2
Maribor (mesto) . . . .
— 1 —
Novo mesto . . . • . . • 4 1 2
Radovljica . . . . . . . .
2 —•- —
2 1 i
Smarie pri Jelšah . . . :
1 — —
Vsega . / i ' 18 6 8

Razglas

s-3

•I

10
1
2
4
12
2
3
3
5
3
7
18
1
4
19
1
2
. 1
6
2
5
3
11
125

—
—
2
"^
~*
"~~ 1
1
—
1
-~~"
1
~"
~~ 3
^~ 2
"~" 2
— _1
—
16
-

Vranicni prisad. — A n t h r a x .
Kranj

• • • • 1 - i * I ~ 1 •!
•
Vsesa

461

i

delniškim družbam v Dravski banovini.
One delniške družbe, k i imajo ino
zemski kapital, s e opozarjajo, d a mo
rajo, ako hočejo o priliki občnih zborov
deponirati akcije v inozemstvu, prosili
bansko u p r a v o za dovoljenje, potem k o
so dobile od našega konzulata potrdilo,
da so delnice v resnici d e p o n i r a n e p r i
k a k e m d e n a r n e m zavodu v inozemstvu.
One delniške družbe,_ p r i k a t e r i h de
ponirajo inozemci delnice v tuzemstvu,
morajo predložiti banski upravi seznam
d e p o n i r a n i h delnic, oziroma p r e p i s se
znama d e p o n i r a n i h delnic.
Kraljevska b a n s k a u p r a v a Dravske
banovine
v Ljubljani, d n e 16. februarju 1933.
*
V. No. 81/23—1933.

459—3—1

Razglas o licitaciji.
Kraljevska b a n s k a '|upravai D r a v s k e
banovine v Ljubljani razpisuje za delno
regulacijo Ljubljanice v Ljubljani
prvo javno pismeno ponudbeno licitacijo
n a dan 10. m a r c a 1933 ob 11. u r i dwp.
v prostorih hidrotehničnega odseka v
Ljubljani.
Pojasnila i n p o n u d b e n i pripomočki s e
proti plačilu napravmdh stroškov dobi
vajo m e d u r a d n i m i u r a m i p r i hiclTotehničnem odseku, Ljubljana, Stari trg
it. 34/11.
P o n u d b e naj s e glase v obliku popu
sta v odstotkih (tudi z besedama) n a
vsote odobrenega proračuna, M. znaša
Din 680.S72'90.
Podrobnosti razpisa )so mazvidne iz
razglasa o licitaciji v »Službenih novdnah« m n a razglasni d e s k i itehničnega
oddelka. .
Kralj, banaka u p r a v a D r a v s k e banovine
v Ljubljani,
d n e 17. februarja 1933u.
#
K v — No. 156/45—1933.

447—3—Ï

Razglas o licitaciji.

Kraljevska b a n s k a u p r a v a D r a v s k e
Otrpnjenje tilnika. — Polyomyelitis
banovine v Ljubljani razpisuje za p r e acuta.
vzem dodatnih del I. e t a p e v državni
1 bolnici za d u š e v n e bolezni Novo Gel j e
Dolnja Lendava . . . » • 1 — — —
2 I. javno pismsno ponudbeno licitacijo
2
Krško
. • ».. » " 1 . — — 1 na d a n 13. marca 1933 ob 11. u r i dop.
Litija
1
v sobi št. 38 tehničnega oddelka v Ljub
Loeateo . . . . , t »•» » .1
1
1 — — —
ljani. — Pojasnila in p o n u d b e n i pri
Novo mesto . .
pomočki se proti, plačilu n a p r a v n i h
6 — —
Vsega .
stroškov dobivajo med u r a d n i m i u r a m i
v sobi št. 47.
Otroeična vročica. — Sepsis
puerperalis.
. P o n u d b e naj se glase v obliki popu
sta v odstotkih (tudi z besedami) n a
Kočevje
. . • I H - I H - I \ vsote odobrenega proračuna, k i znaša:
Vsega . . . ! l | - | - | - | . 1
za vsa dela Din 352.435-23 ali za posa
mezne skupine del, in sicer:
Ljubljana, dne 10. februarja 1933.
1. težaška, nadalje zi
Kralj, banska uprava Dravske" banovine
darska, tesarska, štu-.
k a t e r s k a in pefiarska
v Ljubljani.
d e l a " " . . . . . . D i n 151.902-74
*

-1
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Stran 74
2. mizarska, klepar
ska, steklarska in
tapetniška dela
Din 123.413-38
3. pleskarska dela
Din 41.168-94
4. ključavničarska
dela
Din
8.175—
5 vodovodnoinstalacijska dela
Din 27.777-17
Podrobnosti razpisa so • razvidne-iz
razglasa o licitaciji v >Službenih no
vi nah« in na razglasni deski tehničnega
oddelka.
Kraljevska banska uprava
Dravske banovine v Ljubljani
dme 13. februarja 1933.

*
458

I. No. 962/1.

Razpis.
Na osnovi § 31. zakona o banski upra
vi se razpisujejo v območju sreskega
odbora v Ljutomeru tri službena mesta
banovinskih cestarjev, in sicer za proge:
1. Na banovinski cesti I. reda št. 26
Ormož — Kamenščak — Ljutomer —
Gor. Radgona — Cmurek od km 50-000
do km 53O00, potem na banovinski ce
sti I I . reda št. 32 Sčavnica — Nasova
— Crnci od km 6-360 do km 10-262 v
skupni dolžini km 6-902.
2. Na banovinski cesti II. reda št. 140
Bučečovci — Sv. Jurij od km 6-900 do
km 8-680 in na banovinski cesti II. reda
š t 22 Police — Ščavmica — Stavešinci
— Očeslavci — Okoslavci — Dragotinci
od km 13-800 do km 18-920 v skupni
dolžini km 6-900.
3. Na banovinski cesti II. reda št. 25
Radislavci — Malanedeljska dolina —
Trbegovci od km 0-00Ö do km 7-090 v
skupni dolžini km 74)90.
Prosilci za ta mesta morajo izpolnje
vati pogoje i z . a . 2. uredbe o službenih
razmerjih drž. cestarjev in njih prejem
kih in ne smejo biti mlajši od 23 in ne
starejši od 30 let.
Lastnoročno pisane in s kolkom za
5 Din kolkovane prošnje, opremljene s
pravilnimi in zadostno koLkovanimi pri
logami (rojätni in krstni Hst, domo
vinski list, zadnje šolsko izpričevalo,
dokazilo o odsluženju kadrovskega roka,
zdravniško spričevalo, nravstveno spri
čevalo, potrdilo pristojnega oblastva, da
niso bili obsojeni zbog kažnjivih dejanj
iz koristoljubja, eventualna dokazila o
strokovni usposobljenosti)
je vložiti
najtesneje do 10. marca 1933 pri sreskem cestnem odboru v Ljutomeru.
Kralj, banska uprava Dravske banovine
v Ljubljani,
dne 14. februarja. 1933.

*

Uradni razpust društev.
S spodaj navedenimi odloki kraljev
ske banske uprave Dravske banovine
v Ljubljani so bila razpuščena nasled
nja društva, ki že več let ne delujejo,
nimajo ne Članov niti imovine in torej
ne morejo več izvrševati svojega statu
tarnega delovnega področja:
1. II. No. 26689/1 z, dne 231 decem
bra 1932.: Društvo kmetskih fantov in
deklet v Kostanjevici;-

2. II. No., 24508/1 z^ dne 23. decem
bra 1932: Podružnica Narodne strokov
ne zveze v Logatcu;
3. II. No. 20624/3 *z dne 23. decem
bra 1932.: Podružnica Svobode, delav
ske kulturne in telovadne zveze za Slo
venijo v Dravogradu;
4. II. No. 23057/2 z dne 11. januar
ja 1933.: Glasbeno društvo Krekova
godba v Mariboru;
5. II. No. 23925/3 z dne 11. januar
ja 1933.: Pevsko društvo »Slavec« v žup
niji Unec;
6. II. No. 16276/5 z dne 14. januar
ja 1933.: Katoliško prosvetno društvo
v Preddvoru;
. . 7. II. No. 2548/1 z dne 23. januarja
1933.: Podružnica sadjarskega in vrt
narskega društva za Slovenijo v Gro
supljem;
8. II. No. 2314/1 z dne 23. januarja
1933.: Podružnica sadjarskega in vrt
narskega društva za Slovenijo v Sta
rem trgu pri Ložu;
9. II. No. 3452/1 z dne 28. januarja
1933;: Podružnica splošne delavske iz
obraževalne zveze Svobode za Slovenijo
v Pobrežju pri Mariboru;
10. II. No. 3453/1 z dne 30. januarja
1933.: Društvo »Vinarska podružnica«
v Hočah;
11. II. No. 4462/1 z dne 6. februarja
1933.: Podružnica Sladki vrh ob Muri
osrednjega društva kemičnih delavcev
in sorod, strok na slovenskem ozemlju;
12. II. No. 4595/1 z dne 9. februarja
1933.: Kmetijsko perutninsko društvo
v Radvanju;
. 13. II. No. 4560/1 z dne 9. februarja
1933.: Društvo za otroško varstvo in
mladinsko skrb v sodnem, okraju Lož.

*

Uradni razpust društev.
S spodaj navedenimi odloki kraljevske
banske uprave Dravske banovine v
Ljubljani so bila na osnovi § 11. zakona
o društvih, shodih in posvetih razpuščena naslednja društva:
i; II. No. 17762/3 z dne 30. decem
bra 1932.: Prosvetno društvo v Kranju;
2. K Pov. ÌI/2 No. 82/1 z dne 13. januarja 1933.: Katoliško prosvetno društvo v Šmartnem pri Litiji;
3. II. No. 3789/1 z dne 8. februarja
1933.: Izobraževalno društvo v Hrastju.
: 4. II. No. 16272/2 z dne 11. oktobra
1932.: Katoliško prosvetno društvo v
Predosljah.

prip. k opr. št. C II 1/33—2 tožbo.
Narok za ustno razpravo se je določil
na 9. marca 1933. ob 9. uri pred tem
sodiščem v izbi štev. 9, razpravna dvo
rana.
Ker je bivališče tožene stranke ne
znano, se postavlja gospod Spec Anton,
sodni zvaničnik v Kozjem, za skrbnika,
ki jo bo zastopal na njeno nevarnost in
stroške, dokler ne nastopi sama ali ne
imenuje pooblaščenca.
• •
Okrajno sodišče v Kozjem, odd. IL,
dne 7. februarja 1933.

*

Ne I 25/33—2.

430

Sklep.
Na predlog dolžnice Georgevits-Wurmbrand Irme, graščakinje v Ormožu se
uvede posredovalno postopanje v smislu
uredbe z dne 4. januarja .1933, »Služ
bene novine« z dne 5. januarja 1933,
št. 4/II/10.
Za. posrednika se postavi Georgevits
Gvido, zasebnik v Ormožu ki mora te
kom 90 dni predložiti doseženi spo
razum med dolžnico in njenimi upniki.
Vse tekoče izvršbe, izvzemši one v
smislu čl. '10. uredbe se morajo odložiti
in se ne morejo, dokler traja posredo
valno postopanje dovoliti nove izvršbe.
Uvedba ; posredovalnega postopanja.se
mora v zemljiški knjigi zaznamovati..
Okrajno [ sodišče v Ormožu odd. II.,
doe 4. februarja 1933.
*
Ne III 451/33—1.
431

Objava.
0 imovini Anice D urja va, trgovke v
Mariboru, Ciril Metodova ..ulica štev. 22,
reg. pod firmo: A- Dur java, tovarna? pe
rila v Mariboru, se konkurz ne uvede,
ker imovina ne zadostuje za kritje stro
škov konkurznega postopanja.
Okrožno sodišče v. Mariboru, odd. III.,
dne 9. februarja 1933.

*
455

Ne III 898/32-5.

Objava.
Konkurz o imovini dolžnika inženjerja A l b i n a M l a k e r j a , radiodelavnice ; Ptuj-Maribor, se ne uvede,
ker ni nikake imovine; '
Okrožno sodišče v Mariboru, odd.* III.,
dne 11. februarja 1933.

*
445

Kps 461/32

Razglas.

Razglasi sodišč
in sodnih oblastev
433

G II 1/33-2.

OkUc.
' Tožeča stranka: Okrajna hranilnica v
Kozjem, zastopana po dr. Kloarju Fra
nu, odvetniku v.Kozjem, je,vložila proti
toženi stranici Trapéjù Francu, hlapcu
pri Stanovniku Mifku, pos. pri Sv. Jederti, okraj Laško, radi Din 596Г25 s

Pri podpisanem sodišču se nahaja
kot corp. del. v shrambi 1 ženski prstan
z dvema brezbarvnima in enim modrim
kamnom.
V smislu § 305. k. p. "se poziva nje
gov neznani lastnik, naj se zglasi tekom
enega leta od dne tega razglasa ter
dokaže svojo lastninsko pravico, ker se
bo prstan sicer javno prodal in izku
piček izročil sodišču.
'• •••
'•
' "'' '
Okrajno sodišče v Ormožu, odd. ПХ»
dne 9. februarja 1933.
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Proglasitev za mrtve.

S III 43/32-3.

394

Okrožno sodišče v Celju je uvedlo postopanje, da se p r o g l a s e spodaj n a v e d e n i pogrešane! za mrtve, k e r ee m o r e o
njih po § 1. ces. n a r e d b e z d n e 31. marca 1918., drž. zak. št, 128, domnevati, da so u m r l i . Vsakdo, k i b i kaj vedel o k a t e r e m 
koli teh pogrešancev, naj to sporoči sodišču, ali pa skrbniku. P o g r e š a n c e same p a pozivlje sodišče, naj se zglase p r i njem,
ako še žive, ali naj dado to k a k o drugače na znanje.
•
Ime in rojstni dan, stan
in zadnje bivališče pogrešanca

Bistvene okolnosti, na katere se opira predlog

Proglasitev
za mrtvega
predlaga

Opravilna
številka
oklica :

Okllcni rok
poteče :

Breznik Ludovik, roj. 24. av
gusta 1896.. posestnikov sin.
Sv. Lovrenc pri Preboldu

Odšel na koroško bojišče leta 1919. Izza bojev pri
Velikovcu pogrešan.

Breznik Ludv. št.

T III
43/32-2

1./8.1933.

Plavčak Anton, roj. 16. januarja 1887., posestnikov sin,
Čermožiše št. 19

Odšel leta 1914. k 26. dom. polku, nato na ital.
bojišče, bil leta 1918. ujet in se od tega časa pogreša.

Plavčak Matevž

T III
45/32—2

1./9.1933.

Leekovšek Anton, roj. 13. ja
nuarja 1885.. posest., Podlešje št. 16'

Odšel začetkom svetovne vojne s 87. p. p. na rusko
bojišče in se ' pogreša od leta 1914.

Leskovšek Urša

T III
46/32-2

1./9.1933.

.Nérât ' Lovrenc, roj. 7. avgu
sta 1887., Žagar v Radmirju

Odšel meseca januarja le{a 1915. .k. trdnj. artilerij.
bat. 10., 1. stotnija, nato v jeseni na italij. bojišče
in se pogreša.

Nerat Matilda

T III
47/32-2

1./9.1933.

Jazbec Jurij, roj. 4. aprila 1884..
najemnik, Sv. Rok št. 14

Odšel s 17. polkom gorske art. na italij. bojišče
in baje padel òb Piavi meseca oktobra 1917.

Jazbec Uršula

T III
48/32—2

1./9.1933.

Ravter Franc, rojen 8. apri
la 1874., mlinar v Dobrni

Odšel v letu 1914. л а rusko bojišče in se pogreša
od januarja 1915.
'

'Ravter Marija

T III
49/32-2

L/11.1933.'

Pečnik Martin, roj. 27. okto. bra 1872.. delavec. Sp. Hudinja št. 70

Odšel z 26. domobr. polkom na srbsko bojišče in
se pogreša od 15. avgusta 1914.

Pečnik Antonija

•T III
50/32—2

•L/10.1933.,

Jošt Anton. roj. 3. maja 1882.,
zasebnik v Celju

Odšel meseca julija 1914. na rusko bojišče in se
Jošt Zvonimira
pogreša od marca 1915.
= • • • ••

T III
51/32—2

L/10.1933.

Tržan Jožef, rojen 7. mar
ca 1887., delavec v Celju

Odšel s 87. p. p. leta 1914. na rusko bojišče in ве
pogreša.
t

Tržan Terezija,

T III
B2/32-2'

L/10.1933.

Pungartnik Anton, roj. 10. ja
nuarja 1877.. pos. v Steni
ci št. 12

Odšel leta 1914. nà rusko bojišče in se pogreša od
28. maja 1915.

Pungartnik
• Marija

T III
53/32-2

L/10.1933.

Gracej Jakob. roj. 28. juni
ja 1875., viničar. Založe

Odšel leta 1914, na rusko bojišče in se •od.tega
:
časa pogreša.
N
_

Graçej Frančiška

T III
54/32—2

L/11.1933.

Pšeničnik Anton, roj. 2. juni• ia 1881., pos. v Bosnem

Odšel s 87. p. p. leta 1914. na rusko bojišče in se
od tega- Časa pogreša. '
'

Pšeničnik
Terezija '

T III
55/32-2.

L/10.1933.

Radej Franc, roj. 10. septem
bra 1890., pos. siri. Breg

Odšel junija 1916. na rusko bojišče in baje padel
10. junija 1916.
•

T III
56/32—2

L/10.1933;

Zohar Anton, roj. 9. januar
ja 1883., najemnik. Gornji
• vrh št. 4

Odšel 2. avgusta 1914. na rusko bojišče in se po
greša od 16. februarja 1915.

Žohar Katarina.

T III
57/32-2

L/10.1933.

Murn Jakob, rojen 24. juli
ja 1874.; pos.. Šp. Tinsko .

Odšel leta 1914. na srbsko bojišče in se pogreša
od julija 1915.
' ' "

Mura

T' III
58/32—2

L/10.1933.

živič Stefan, roj. 6. dçcembra 4873., posest, v Dedjivasi št. 45
>

Odšel ob svetovni vojni k vojakom in se od 1. 1916.
pogreša.

Živič Anton

T III
59/32-2

L/11.1933.

Kostajnšek Anton, roj. 25. ma• ia 1881.. pos. na Vrhu 84

Odšel leta 1914. k vojakom in zadnjič pisal 1. 1918.

Eostajnšek Neže

T III
62/32—2

15./11. 1933.

ZmajŠek Janez

T III
63/32-2

L/11.1933.

Oder'Marija

T III
64/32*—2

L/11.1933.

Vjbdušek' ' Leopold

T III
66/32—2

15./11.1933.

Rek, Terezija.

T III
67/32-2

15./11.1933.

T III
68/32-2

15./14.1933.

1

. Odšel leta 1915. na rusko .bojišče in ве pogreša
avgusta 1916.
•"
•
•
' •
• '•'-

°đet Alojz. roj. 23. avgusta
1872«. Žagar.. Mislinie

Od.šel leta 1914. na rusko, bojišče, i n . s e pogreša od
februarja 1915.
/'.,••,'•;
.•,.;•- j - : . .-, -:t . . -

Vodušek Jakob. roj. 25. ju. lila 1874. pos.. Za. Sečova

Odšel leta
istega leta.

Potocnik F r a n c . roj. 17. ju" j a 1884.. najemnik v So• n l «kern 78

Ivan

Frančiška

-JL

Žmajšek ' Joïel. roj. 9. maja
.1889. zasebnik. Lopata

" ® ^ P r a n c , rojen 20. marca
easebnik. .Gaberje.

Radej

1916.

na

rusko

bojišče

in

baje

od

padel

-Tf

Odšel leta 1914 na rusko bojišče in se ni več vrnil.
Odšel.-v poletju
oocreša.

1918. na italijansko

bojišče' in se. Potočnik

Terezija

Stran 76.

Ime in rojstni dan, stan
in zadnje bivališče pogrešanca

Bistvene okolnosti, na katere se opira predlog

Proglasitev
za mrtvega
predlaga

Opravilna
številka
oklica :

Oklionl rok
poteče:

Nepužlan Ivan, roj. 22. de
cembra 1879., del., Stara
vas 80

Odšel v letu 1914. na srbsko bojišče in se pogreša
od 14. decembra 1914

Nepužlan Neža

T III
69/32-2

15./11.1933.

Smrcčnik Ivan, roj. 12. okt.
1885., rudar v Nemčiji

Odšel leta 1914. na rusko bojišče in se zadnjič
oglasil oktobra 1915.

Elančnik
Apolonija

1./1.1934.

Standeker Franc, roj. 29. no
vembra 1874., del., v Celju

Odšel leta 1914. na rusko bojišče in baje padel
7. februarja 1915.

Standeker
Marija

T III
71/32-2
T III
73/32—2

Puc Martin, roj. 22. oktobra
1£S5., posestnik in kovač v
Sevnici

Odšel leta 1914. na rusko bojišče, in se pogreša od
septembra 1914.

Tržan Franc

T III
74/32-2

1./2.1934.

Posi Jožef, roj. 26. februarja
1882.. del., Donačka gora

Odšel leta 1914. na rusko bojišče in se od tega
časa pogreša.

Majer Katarina

T III
75/32-2

15./2.1934.

Podrepšck Rudolf, roj. 188-1.
pos.. Sv. Štefan 22

Odrinil leta 1914. v vojno in zadnjič pisal 29. avgu
sta leta" 1916.

Podrepšek
Cecilija

T III
77/32—2

15./2.1934.

Ccstrik Jožef, roj. 11. marca
1801., poljedelec. Sv. Le
nart št. 1

Odrinil leta 1914. v vojno in zadnjič pisal 24. oktobra
leta 1914.
'

Cestnik Terezija

T III
78/32-2

15./2.1934.

1./2.1934.

Okrožno sodišče т Celju, odd. III.,
dne 6. februarja 1933.
Kps 307/32-17

.444

Razglas.
Pri podpisanem sodišču se nahaja
kot corp. del. v shrambi eno kolo z
navzgor upognjenim krmilom, brez ro
čajev, že precej obrabljeno. Na njem
je pritrjena paličica z označbo tvrdke
Divjak in Gustinčič, Maribor.
V smislu § 305. k. p. se poziva njegov
lastnik, ki bo najbrže nekje iz mari
borske okolice, naj se zglasi tekom
enega leta od dne tega razgla'sa ter
dokaže svojo lastninsko pravico, ker
se bo kolo sicer javno prodalo in iz
kupiček izročil sodišču.
Okrajno sodišče v Ormožu, odd. III.,
dne 9. februarja 1933.
*
Ne 335/33—2.
396 3—3

1. k. o. Zgornji Boč, vi. št. 28, 39, 40,
59: 2. k. o. Janževa gora, vi. št. 29.
Cenilna vrednost: ad 1. in 2. dinarjev
1C2.610'26.
Vrednost pritikline: Din 9410"—, ki je
v cenilni vrednosti Že upo&evana.
Najmanjši ponudek: Din в8.406"84.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
ie priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe, si
cer bi se ne mogle več uveljavljati glede
nepremičnine v škodo zdražitelja. ki ie
ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče v Mariboru,
dne 17. januarja 1933.
*
E IX 4699/32-9.

Dražbeni oklic.

Na prošnjo Samse Ivana, posestnika
iz Sodražice štev. 110, se uvaja posto
panje za amortizacijo hranilne knjižice:
Številka 2969 Posojilnice za Sodražico ter okolico, r. z. z n. z. v Sod ra
zići, z vlogo v znesku Din 50.822 s sta
njem 31. 12. 1932., glasečo se na ime:
Neža Samsa, Sodražica štev. 110, kate
ra knjižica se je baje izgubila.
Imetnik te hranilne knjižice se po
zivlje, da uveljavi svojo pravico v še
stih mesecih od dne, ko se objavi ta
oklic, ker bi sicer sodišče po preteku
tega roka proglasilo hranilno knjižico
za neveljavno.
Okrajno sodišče v Ribnici, odd. l.f
dne 4. februarja 1933.
*
E IV 3943/32-7.
457

Dne 20. marca 1933. ob desetih bo
pri podpisanem sodišču, v sobi št. 11
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga
1. k. o. Digoše, vi. št. 172, 2. k. o. Digo
še, vi. št. 223, 3. k. o. Digoše, vi. št. 420,
4. k. o. Zerkovci, vi. št. 220.
Cenilna vrednost, ad 1. Din 49.538*50,
ad 2. Din 2.958-—, ad 3. Din 6.617-50
in ad 4. Din 6393-—.
Vrednost pritikline: Din 1700-—, ki
je že zgoraj všteta.
Najmanjši penudek: ad 1., 2., 3. in 4.
Din 43.138-—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja.
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče v Mariboru,
dne 16. januarja 1933.

Dražbeni oklic.

441

Dražbeni ' oklic.
Dne 22. m a r c a 1933. ob d e v e t i h
bo pri podpisanem sodišču v sobi št. è
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga
Vrhole, vi. št. 268.
Cenilna vrednost: Din 1,038.522-65.
Najmanjši ponudek: Din 692.348*50.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe)
sicer bi зе ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja ^ a dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče v Konjicah, odd. IL,
dne 5. februarja 1933.

*

436

Amortizacija.

Dne 13. marca 1933. ob devetih bo
pri podpisanem sodišču v sobi št._ 27
dražba nepremičnin; zemljiška knjiga

E 1232/32—8

E 882/32—5.

427

Dražbeni oklic*
Dne 2 4. m a r c a 1 9 3 3. dopoldne
ob d e s e t i h bo pri podpisanem so
dišču v sobj št. 2 dražba nepremičnin:
1. nove, zidane, še ne popolnoma dokon
čane hiše, vrt, travnik, njiva in 3 gozdi;
2. polovica vložka zidane, z opeko krite
hiše in vrt; ad 1. zemljiška knjiga k. o.
Krško, vi. št. 474, ad 2. zemljiška knji
ga k. o. Krško, vi. št. 108.
Cenilna vrednost: ad 1. in 2. Din
209.290-95.
Najmanjši ponudek: Din 139.528-—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V* ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
Okrajno sodišče v Krškem,
dne 4. februarja 1933.

г*к
SHw-C'flfjft
HPT - i .

E IX. 4426/32.

Dražbeni oklic.

437

• E IV 4175/32—7

434

Dražbeni oklic.

Due 27. marca 1933. ob desetih bo
Dne 7. aprila 1933 ob pol devetih bo
Pri ^podpisanem sodišču v sobi št. 11 pri podpisanem sodišču v sobi št. 27
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga dražba nepremičnin: zemljiška knjiga
\- k. o. Koroška vrata, vi. št. 63; 2. k. o. k. o. Grajska vrata, vi. št. 468.
Koroška vrata, vi. št. 254; 3. k. o. Ko
Cenilna vrednost: Din 73.472"—.
roška vrata, vi. št. 319; 4. k. o. KoroNajmanjši ponudek: Din 36.736'—.
eka vrata, vi. št. 377; 5. k. o. Sv. Magda
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, je
lena vi. št. 610.
priglasiti sodišču najpozneje pri dražbeCenilna vrednost: ad 1. Din 184.500'—
nem naroku pred začetkom dražbe, sicer
ad 2. Din 50.700'—, ad 3. Din 323.842'—, bi se ne mogle več uveljavljati glede
ad 4. Din 245.700'— in ad 5. dinarjev nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je
80.020'— in Din 20.151-—.
ravnal v dobri veri.
Najmanjši ponudek: ad 1., ad 2. in ad
V ostalem se opozarja na dražbeni.
8. Din 279.521-—, ad 4. Din 161.921-— oklic, ki je nabit na. uradni deski tega
№ ad 5. Din 40.010-— in Din 10.076-—. sodišča.
. Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
Okrajno sodišče v Mariboru,
je priglasiti sodišču najpozneje pri draždne 17. februarja 1933.
benem naroku pred začetkom dražbe,
Ss
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, E 3055/32—10.
381
»i je ravnal v dobri veri.
Dražbeni oklic.
V ostalem se opozarja na dražbeni
Dne
7.
a p r i 1 a 1 9 3 3. dopoldne ob
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
d e s e t i h bo pri. podpisanem sodišču
sodišča.
v sobi št. 4 dražba nepremičnin: zem
Okrajno sodišče r Mariboru,
ljiška knjiga Lisce, vi. št. 102.
dne 26. januarja 1933.
Cenilna vrednost: Din 201.729-—.
*
Najmanjši ponudek: Din 134.486-—.
E
IV 4031/32—8.
428
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražDražbeni oklic.
benem naroku pred začetkom dražbe,
One 3 1 . m a r c a 1 9 3 3. dopoldne sicer bi se ne mogle, več uveljavljati
j j L d . e v e t i h bo pri podpisanem so- glede nepremičnine v škodo zdražitelja.
r ^ u v sobi š t 27 dražba nepremičnin: ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
^ I j i š k a knjiga k. o. Prepola, vlažna
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
-4ÊT
Cenilna vrednost: Din 109.409'10.
Okrajno sodišče v Celju,
Vrednost prffikline: Din 4965'—.
dne 1. februarja 1933.
flajmanjši ponudek: Din 72.939-50.
.Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe.
*
i 8 Priglasiti sodišču najpozneje pri draž E 336/32—8
440
j e m naroku pred začetkom dražbe,
b i
8 e
n e
m
e
е\м
° £ l več. uveljavljati
Dražbeni oklic.
Jj-Hle nepremičnine v škodo zdražitelja.
Dne 11. a p r i l a 1933. dopoldne ob
w
le ravnal v dobri veri.
d e s e t i h , bo pri podpisanem sodišču
ofrv o s t a l e n ' s e opozarja na dražbeni
v sobi št. 5 dražba nepremičnin: zeme n a b i t
:
sod"» k* i
na uradni deski tega
ljiška knjiga k. o. Drtija, vi. št. 105.
Cenilna vrednost: Din 44.843*80.
Okrajno sodišče v Mariboru,
Najmanjši ponudek: Din 29.895-90.
dne 3. februarja 1933.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je
priglasili sodišču najpozneje pri draž*
'
benem naroku pred začetkom dražbe,
* -*V 34SO/32-9.
,
435 sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja.
Dražbeni oklic.
ki je ravnal v dobri veri.
5 1
j j * * 31. marca 1933. ob pol devetih
V ostalem se opozarja na dražbeni
d r J * i Podpisanem sodišču v sobi št. 27 oklic, ki je nabit na uradni deski tega
k * a> ^ p r e m i č n i n : zemljiška knjiga
sodišča
' ^ V r s n i k , vi. št. 5.
Okrajno sodišče na Brdu,
^ J u i n a vrednost: Din 33.750-50.
, dne 6. februarja 1933.
js Ifdnost pritikline: Din 2040-—, ki
jSteta v cenilni vrednosti.
E 1748/32—8. •
357
najmanjši ponudek: Din 22.501-32.
Dražbeni oklic.
le n r ^ v , i c e ' k i ' b i ne pripuščale dražbe
•' Dne 1 5.' a p r i 1 a 19 3 3. dopoldne
ob p o l d e v e t i h bo pri podpisanem
ђђђ!" ma ?i č ne mogle več uveljavljati elede
- > * ? n i n e v škodo zdražitelja. ki ie sodišču v sobi št. 6 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Cerklje, vlpžna
V"**4 ? dobri veri.
št. 482, i. s. pare.-št. 466 hiša in pare.
<?kljc °j*. al '.e em s e ° P ° z a r i a na dražbeni
št; 465 vrt.
•oiiggg
nabit na uradni deski tega
Cenilna vrednost: Din 28.172-—.
01
»ајпр sodišče v Mariboru,
Najmanjši ponudek: Din 18.782-—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
dne 27. januarja 1933.
•

•

•

*

'

•

je priglasiti scidiscu^najfeegefe^pri.diažbenem naroku pred гадаВша£ d<Baäbe,
sicer bi se ne mogle уес^ишјај&јЦаа
glede nepremičnine vJs^oW^zdTäSiteäjä,;'
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opoaarja na\dražfeeni
oklic, ki je nabit na uradni deski Чеда
sodišča.
Okrajno sodišče v Kranju,
dne. 1. februarja 1933.

Vpisi v trgovinskih register.
Vpisale

so se

nastopna

firme:

189.
,
Sedež: Bizeljsko pri Brežicah.
Dan vpisa: 14. februarja 19Ш. '
Besedilo: Druškcvič Juri].
Obratni predmet: Izvoz živine.
Imetnik: D ruško vič Jurij, trgovec in
posestnik, Stara vas 52, Bizeljstoo. .
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju,
odd. L,
dne 14. februarja 1933.
Firm. 37/33. - Rg,A III168/2.
*
190.
Sedež: Marenberg št. 57.
Dan vpisa: 3. februarja 1933!
Besedilo: Gradbeno podjetje F. Kfflman in Fr. Pregiali,* Marenberg, Drav
ska dolina.
Obratni predmet: Izpeljava visokih in
nizkih zgradb ter tesarskih del in raz
pečevanje stavbenega materiala.
Družbena oblika: Javna trgovska
družba od 23. januarja 1933.
Družabniki: Kiffmann Fric, stavbe
nik v Mariboru, Meijska cesta 52; Preglau Franc, tesarski mojster v Marenbergu št. 57. /
Za namestovanje upravičen: vsakdru, žabnik F. Kiffmann in Fr. Préglau sa
mostojno.
Podpis firme: Tvrdka se podpisuje
na ta način, da pristavi vsak družabnik
samostojno pod od kogarkoli napisano,
natisnjeno • ali s štarapiljko-' odtisnjeno
besedilo tvrdke svoj podpis.
Okrožno kot trgovinsko sodišče,
v Mariboru,
dne 3. februarja 1933.
Firm 97/33 — Rg A III 231/1.

*
191.
Sedež: Pobrežje pri Mariboru, Nasip
na ul. št. 29.
Dan vpisa: 3. februarja 1933.
Besedilo: M. Sečko & Co. mehanična
tkr.lnica.
Obratni predmet; Mehanična 4kalnica
za izdelavo bombaževega pisanega, bla
ga in razprodaja tega izdelanega blaga.
Družbena oblika: Javna trgovska druž
ba od 1. decembra 1.932.
Družabniki: Sečko Matija industria-^
lec v Mariboru, Vrazova ulica 6, in tvrd
ka Hugo Stern & Co., Wien L, Gonzagagasse 19.
Za namestovanje upravičeni so: ko
lektivno Sečko Matija in družabnik tvrd
ke Hugo Stern & Co. Stern Hugo, indu
strial ec, Wien L, Gonzagagasse 19, ali

Štev. 14.

Stran 78.
Sečko Matija kolektivno z drugim dru
žabnikom Bock Rudolfom, Wien, "L,
Gonzagagasse 19.
Podpis Firme: Tvrdka se podpisuje
na ta način, da podpiše kolektivno Sečko
Matija s Sternom Hugocom, ali Sečko
Matija z Beck Rudolfom od kogarkoli na
pisano, natisnjeno ali s štampiljko od
tisnjeno besedilo tvrdke s svojim lastno
ročnim podpisom.
Okrožno kot trgovinsko sodišče
r ' Maribora, odd. III.,
dne 3. februarja 1933.
• Firm 89/33 — Reg A III 230/1.
V p i s a l e so s e i z p r e m e m b e in
dodatki pri nastopnih firmah:
192.
Sedež: Gornja Radgona.
Dan vpisa: 3. februarja 1933.
Besedilo: Tiskarna Panonija, J. Sušeč
& tov. kom. družba.
Družba temelji odslej na komanditni
pogodbi z dne 15. januarja 1920, izpremenjeni z dodatkoma z dne 17. novembra
1921 in 23.'januarja 1933.
Besedilo firme odslej : Tiskarna Pano
nija, J . Sušeč, kom. družba Gornja Rad
gona.
. Pravico zastopati družbo in firmo ped^
pisovati ima odslej družbenik Ivan Su
šeč sam, ki podpisuje za družbo na ta
način, da pristavi natisnjenemu ali pi
sanemu besedilu firme lastnoročno svoje
ime.
*
,
Izbriše se dosedanji družabnik Neudauer Alojz zbog izstopa iz družbe.
Okrožno kot trgovinsko sodišče >
,v Mariboru,
-, ., , dne 3, februarja 1933.
•Firm'82/33 — Reg A II 25/5.

Sedež: Maribor.
Dan vpisa: 3. februarja 1933.
Besedilo: . Jugoslovanska tovarna za
izdelovanje dr. Oetkérjevega pecilnega
praška družba z o. z. ,
Vpiše se izprememba imena prokuristinje Hornberg Kata roj. Geh ring na
ime >Bamstedt Käthe« zbog omožitve.
Okrožno kot trgovinsko sodišče
v Mariboru,
''•" dne 3. febhjarjfc 1933.
Firm 98/33. - Rg C, II 11/21. '
194. t
Sedež: Maribor; '
Dan vpisa: 9. februarja 1933Besedilo: »Rekord« lastnik Eleirar
Karih.
Obratni predmet: trgovina z manufak
turnim blagom.
Besedilo firme 9e je izpremenilo in se
çlasi odslej: »Elemar Kur';h«.
Okrožno kot trgovinsko sodišče
•. • Mariftttru, odd. III,, •
. dne 9. februarja 1933.
. Firm 102/33 — Rg A III 182/3.

#

Vsak zadružnik jamči s svojim opra
vilnim deležem in pa z njegovim štiri
kratnim zneskom.
Oznanila se izvršujejo z ' enkratnim
oklicem pred cerkvijo v Središču ob
Dravi in po potrebi tudi s pismenimi
obvestili posameznih članov ter z oglasi
na uradni deski.
Načelstvo sestoji iz 5 do 7 zadružni-,
kov. Člani načelstva so:
1. Tkalec Ante, posestnik v Obrežu
š t 79 (načelnik);
'
.
2. Dogša Jakob, posestnik v Grabah
št. 22 (podnačelnik) ;
3. Venigerholz Miroslav, učitelj v Sre^ '
dišču ob Dravi št. 206;
4. Znidarič Jakob, posestnik v Sredi
šču ob Dravi št. 220;
5. Kolarič Anton, posestnik v Sredi-.
šcu ob Dravi št. 203.
Pravico zastopati zadirugo ima načel
stvo, ki podpisuje za zadrugo na ta na
čin, da se podpišeta ped zadružno tvrdko
dva člana načelstva.
Okrožno kot trgovinsko sodišče
v Mariboru,
dne 3. februarja 1933.
Firm 1102/32 — Zadr. V 43/1.
firmi:

195.
Sedež: Murska Sobota.
Dan vpisa: 3. februarja 1933.
Besedilo: Josip Kardoš.
•
Obratni predmet: trgovina z mešanim
blagom.
Izbriše se zbog smrti dosedanji imet
nik Josip Kardoš, vpišeta pa se sedanja
Imetnika, javna družabnika Kardoš Te
rezija roj. Friškič, trgovka v Murski So
boti, in nedl. Kardoš Evgen, trgovke sin
v Murski Soboti.
Družbena oblika: javna trgovska druž
ba od 7. januarja 1927.
Za namestovanje upravičen: družbo
zastepa družabnica Kardoš Terezija roj.
Friškič, ki podpisuje za firmo na ta na
čin, da pristavi s štampiljko odtisnje
nemu ali od kogarkoli napisanemu be
sedilu tvrdke svoj lastnoročni podpis
»T. Kardoš«.
Okrožno kot trgovinsko sodišče
.
v Mariboru,
dne 3. februarja 1933.
Firm 86/33 — Reg A II 104/4
Г z b r i s a l i sta se n a s t o p n i
196.
Sedež- Ljutomer.
Dan izbrisa: 3 februarja 1933.
Besedilo: Fric Žemljic.
' Obratni predmet:.; trgovina in izvoz
vina : ter uvoz praznih sodov.
Zbog prestanka obrta.
Okrožno kot trgovinsko sodišče
v Mariboru,
dne 3. februarja 1933.
Firm 55/33 — Rg A I 103/9.

*

199.
Sedež: Sv. Lovrenc na Pohorju.
Dan vpisa: 3. februarja 1933.
Besedilo: Kmetska, nabavna in pro
dajna zadruga pri Sv. Lovrencu na Po*
horju, registr. zadruga z om. zavezo. ,.,;
Obrat in predmet: Zadruga ima nameni'
a) razipečavati in predelavati kmeiij-f,
ske pridelke, in obrtne izdelke svojih
udov;
*
b) oskrbovati svojim udetm gospodar
197.
ske in obrtne potrebščine vsake Vrste;
Seiež: Ormož.
c) ustanavljati in vzdrževati 'zadružna
Dan izbrisa: 3. februarja 1933. ... .
skladišča;
' ''"'*".
Besedilo: R, Pevec.
'
č) nabavljati kmetijske stroje in jih
Obratni- predmet: trgovina z mešanim
prsejevati udom;
blagom. • •
- , : •.
d) pospeševati sploh .kmetijsko gospo
, Zbog opušta obrti.
;
darstvo svojih udov, zlasti s tem, da:
0kremo kot trgovinsko sodišče
1. snuje napra e-im naredbe v povzdigo
: v. Mariboru,
kmetijstva in domače obrti svojih udov;
,dne 3. februarja 1933..
2. daje. y gospodarskih zadevah svojini
, Firm 72/33 — Rg A III 162/5.
Članom svete;
,'.'.'.
3. prireja poučne gospodarske shode j
razstave ter izdaja primerne knjige*
Vpisi v zadružni register. inin tiskovine.
(\.
Vpis a li, sta se n a s t o p n i z a d r u ß i :
Zadružna pogodba, z dne 25. septenvbra 1932.
1C8.
Vsak zadružnik jamči s svojim opra
Sedež: Središče, ob Dravi.
vilnim deležem in. pa še z njegovim d e Dan vpisa: 3. februarja 1933. '
Besedilo: Vinarska in sadjarska za vetkràtnim zneskom.
Oznanila se izvršujejo :po enkratnem'
druga v Središču ob Dravi, reg. zadru
objavljenju v glasilu Zadružne . zveze
ga z ome/eno zavezo.
Obrat, in preimet: Zadruga ima na >Narodni Gospodar«, ki izhaja v Ljubmen pospeševati gospodarsko in nravno ljani.
Načelstvo sestoja iz 7 zadružnikov.
povzdigo svejih članov, zato:
;.
1. sprejema od svojih članov grozdje Člani načelstva so:
in sadje ter ju vnovčuje nepredelana aH
1. Petrun Josip, učitelj v St. Lovren
predelana. Začasno sprejema tudi mošt cu na Pohorju;
invino od svojih članov v vnovčevanje;
2. Godec Slavko, posestnik v Rdečem
• 2. nabavlja in vzdržuje v dosego, svojih bregu (nam. načelnika);
namenov.., potrebne stavbe, orodje in
3. Karničnik Gašpar, posestnik v Rde
I druge naprave;
čem
bregu; .
.
3. prireja za svoje člane strokovna
4. Mančnik Jožef, posestnik na Ka
preda,, arija, razstave insejjne>za grozdje,
menu;
sadie ter. njune izdelke. .
5. Siker Stefan, posestnik v ReceZadružna pogodba (statist) z dne 20
njaku;
I novembra 1932.

5

Štev. 14.
i

Sitan' 79.
—

6. Schweiger Jakob, posestnik ma KuBienu;
7. Korman Josip, posestnik na Ruti.
travico zastcpati zadrugo, ima načel
n o . Podpis firme: Besedilo firme pod
pisujeta skupno po dva člana načelstva.
Okrožno kot trgovinsko sodišče,
v Mariboru,
dne 3. februarja 1933.
Firm 913/32 — Zadr. V 42/1.

!

. V p i s a l e so s e i z p r e m e m b e in
dodatki pri nastopnih zadrugah:
200.
Sedež: Cel jo.
Dan vpisa: 14. februarja 1933.
« n 7 € S?' d i l o : J ««°9lovanska hranilnica in
Posojilnica v Celju v likvidaciji, regi»trovana zadruga z omejeno zavezo.
izbrišeta se kot likvidatorja dr. Božič
^aton in Rihteršič Alojz vsled izstopa.
Okrožno sodišče v Celju, odd. I.,
dne 14. februarja 193.3.-.-.
Firm. 29/831 — Zadr.. III. 62/25.

6

201.
*
Sedež: Maribor.
^ад vpisa: 3. februarja 1933.
И П Ј a^n 1 О : G o s P o a a r s I c o društvo, regi
to« ., a zadruga z omejeno zavezo v
^wiboru.
iabri8114 n aFč real Ds t0 v a (tajnik) Jakob Pavalec
v tiT '
Pavalec, zasebni uradnik
Št% r7^ ^ J u pri Mariboru; Gubčeva lilica
* » vpisan;
Okrožno kot trgovinsko sodišče
v Mariboru,
dne 3. februarja 1933.
Firm 1043/32 — Zadr. V 26/7.
202.
*
§f<iež: Maribor.
^an vpisa; 3. februarja 1933.
"kih
-Io : P r o d u k t i 1 | r i i a zadruga sodarm0,S<I 0v v
*adr«
'
Mariboru, registrovana
p r "ga kzl e pomejeno
zavezo.
u
^ . « e ^ ^ 1 9 S 2občnega
zbora z dne 27.
s
Ift^ïïï«*
» Jo zadruga razdružila
pregia v likvidacijo. .
'
.
m o i X ^ ^ o r j i : R&mšak Josip, sodarski
v
id f r *
Mariboru; Mei jeka cesta 10,
4boWi ?? I v a n ' sodarski mojster y Ma^ u n T x . Ч ^ .'dvor, oba dosedanja claT^e^tva.
.
. . . .
d n j ^ l d a . c i i s k a firma: Produktivna zar 6 g y - ' ^ a ï a k i h mojstrov v Mariboru,
g a z ome
^àcjii
Jeno zavezo vlikvi-,,
i ^ ' ^ l s . ; t i r ' m e : Likvidatorja podpisur
^.UKvidacijsko firmo kolektivno.
. « V k r o W kot trgovinsko sodišče
, '• v Mariboru, ••'•
•Pij™0 3 - f©bmarja 1933.
... * «m.. 8 3 / 3 3 - Zadr.. IV. 80/6..

novembra 1929 se je zadruga razdru
žila in prešda v likvidacijo.
Likvidatorji: 1. dr. Josip Pučnik, od
vetnik v Slovenski Bistrici; 2. Alojz Pin
ter, posestnik v Slovenski Bistrici; 3.
Anton Stempii, posestnik v Slovenski
Bistrici.
Likvidacijska firma: Zadružna elek
trarna v Slovenski Bistrici, registrovana
zadruga z omejeno zavezo v likvidaciji.
Podpis firme: Likvidatorji podpisu
jejo likvidacijsko firmo na ta način, da
pristavita skupno po dva likvidatorja
pisanemu ali tiskanemu besedilu likvi
dacijske firme lastnoročno svoje ime.
Okrožno kot trgovinsko sodišče
v Mariboru, odd. III.,
dne 9. februarja 1933.
Firm 109/33 — Zadr. III 6/7.

|0|/33-3

.

Poravnalno postopanje se po § 56, t. 6,
zak. o pris, poravnavi izven konkurza'
usrtavi.
Okrožno kot poravnalno sodišče v Celju,
odd. L,
dne 3. februarja 1933.
';.'.
Sa 99/32-52. .
207.

Uvedba poravnalnega postopanja o
imovini Strelca Ivana, sedlarja in tapetnika v Celju, Glavni trg.
Poravnalni sodnik:, dr. Vičar Leo
pold, sodnik okrož. sodišča v Celju.
Poravnalni upravnik: dr. Hodžar Ja
kob, odvetnik v Celju.
Narok za sklepanje o poravnavi z
upniki, pri okrožnem sodišču ^ v Celju
dne 22. marca 1933. ob 9. uri, soba 2.
Na ta narok mora priti dolžnik oseb
no, ker bi se sicer poravnalno posto
panje ustavilo.
Pri istem sodišču je prijaviti terjatve,
tudi če teče pravda o njih, najdalj do
17. marca 1933., ker bi se sicer upni
kom ne priznala glasovalna pravica.
Dolžnik ponuja 40% kvoto, plačljivo
v 9 enakih mesečnih obrokih, pričenši
90 dni po sprejetju poravnave po up
nikih.
Pravni učinek poravnalnega posto
panja se začne dne 14. februarja 1933.
in je obresti izračunati do tega dne.
Okrožno kot poravnalno sodišče v Celju,
odd. L, dne 14. februarja 1933.
*
S 5/32- -68
205.

Odprava konkurza.
Phezàdolzénec D u l a r C i r i l ; - t r g o vec v Novem mestu.
Konkurz. ki' je bil razglašen s sklepom S Б/32—l o imovini prezadolženca, se odpravlja, ker se.je sklenila pri
silna poravnava, po § i 69: k. z.'"'Okrožno sodišče v Novem mestu,
odd.' И., dne 7. februarja 1933. .
*
'O*
Sa 29/32-17.
.454
206.

*
•442

Sklep.
V poravnalni stvari H o r v a t a Ur-.
b a n a , trgovca v Novem me6tu, ^se в
Sklepom Sa 11/32—1 otvorjeni posten
pek za prisilno poravnavo izven ste
čaja izreka dovršenim, ker je poravna
va pravomoćno potrjena.
......
Okrožno sodišče v Novenv mesfo
odd. II., dne 11. februarja -1933,
•j; .
S a 87/32—7.

. •

20».

-

^
•'^F'-

•••
' •'

Odločba o potrditvi
poravnave.
Med dolžnikom 'ivahuše Avgustom,
ključavničarjem in trgovcem v Središču
ob Dravi, in njegovimi upniki pri po
ravnalnem naroku dne 21. novembra
1932 pred okrajnim sodiščem v Ormožu
sklenjena poravnava se potrja.
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III.,
dne 3. februarja 1933.

Razglasi raznih uradov
in oblastev
Štev. 822/2.

443

456

Sklep. ',

446

Poravnalni oklic.

*

Med dolžnico Marajo Fettich - Frankheim, poročeno Scheiber, lastnico fri
zerskega satana v Mariboru, Ulica 10.
oktobra 3, in njenimi upniki pri porav
nalnem naroku dne 23. januarja 1933
sklenjena prisilna poravnava se potrja.
Okrožno sodišče v Mariboru, odd.-lil.,
dne 3. februarja 1933.
Sa 11/32—33
208. .

Konkurzni razglasi

"t.

'

Razglas*

•.-.-;, 43g.
v

«

!

Ker dražba glede zakupa občinskega
lovišča Št. Jo^št dne 13. februarja 1933.
ni bila uspešna, se razpisuje za dobo'
5 let, t. j . od 1. aprila 1933. do 31. marca
1938. ponovna dražba tega lovišča na
dan 27. februarja'1933. ob 9. uri v pax* :
štorih sreskega načelstva v.-Ljute^Äna.
Zakupni in dražbemir;pojroji sp. med,
uradnimi urami ha vpogled pri" podpi
sanem sreskem nacelstvd.'
. ; : .-#
•" -Sresko' načelstvov Ljubljani
dne 1.3. februarja, 1933.
*£'
Štev. 724/1.,
'
:452'

ïrSeZv: SW»?"lai Bistroa.
в 5 Ј * Р М а 4 9 ' Š m a r j a 1933.
'
Ustavitev poravnalnega
Razglas o dražbi lova.
%ЗкГMoV
? • r*e " * » Elektrarna T Slo0ђ,
lci
postopanja.
_
' вјввп i > &istrovana zadruga z
. Los. krajevne oleine,jkofja Loka se
•p ' n ° zavezo.
Poravnalna zadeva: .Novak Fani,,,tr bo oddal, v zakup za dobo od ÏTaprila"*
. .-,.
. sklepu občnega zbora z dne 16.. govka v Brežicah.
,1933. do 31. manca 1938. na javni draž-

•

. ]

Sdraia 80..
bi, ki se bo vršila v uradu sreske iz
postave v Skofgi Loki v sredo, dne
1. marca 1933. ob 9. uri.
Zakupni in dražbeni pogoji so raz
položeni interesentom na vpogled v tu
kajšnjem uradu ob navadnih uradnih
4irah.

*
451

Razglas o dražbi lovaé
Lov krajevne občine Trata se bo od
dal v zakup za dobo od 1. aprila 1933.
do 31. marca 1938. na javni dražbi, ki
se bo vršila v uradu sreske izpostave
v Skofji Loki v sredo, «'.ne 1. marca
1933. ob 10. uri.
Zakupni in dražbeni pogoji so raz
položeni interesentom na vpogled v tu
kajšnjem uradu ob navadnih uradnih
urah.
Sreska izpostava v škofji Loki,
dne 2. februarja 1933.

400

Vse ustanovne uprave se opozarjajo,
da so po členu 37. pravilnika za upo
rabljanje zakona o ustanovah (zadužbinah) z dne 12. aprila 1932 (»Službeni
Hek kos 75 od 21. septembra 1932.)
dolžne, da predlože do konca meseca
marca vsakega leta ustanovnemu oblastvu, t. j . kraljevski banski upravi (pro
svetnemu oddelku) letno poročilo o
svojem poslovanju v minulem letu ob
enem z bilanco za to leto, sestavljeno
na dan 31. decembra — in to v izogib
kazenskih. posledic po § 23. zakona o
ustanovah.
Mestno nacelstvo v Ljubljani,
dne 10. februarja 1933.
Zupan in mestni načelnik:
dr. Dinko Pue.

*

*
Štev. 723/1.

III/2 št. 5107/33.

Razglas.

Sreska izpostava v Škofji Loki,
dne 2. februarja 1933.

Štev. 725/1.

kajšnjem uradu ob navadnih uradnih
urah.
Sreska izpostava v Skofji Loki,
dne 2. februarja 1983.

453

Razglas o dražbi lova.
Lov krajevne občine Zminec se bo
oddal v zakup za dobo od 1. aprila 1933.
do 31. marca 1938. na. javni « i
v
uradu sreske izpostave v Skofji Loki
v sredo, dne 1. marca 1933. ob 11. uri.
Zakupni in dražbeni pogoji so raz
položeni interesentom na vpogled v tu

4S\'

Štev. 1671/H.

Razpis.
Direkcija državnega rudnika Velenje,
razpisuje za dan 20. februarja 1933. do
bavo 13.000 kg pšenične moke št. Ogg,
Og in 6. Dobavni рЂ«ој1 pri podpisani.
Direkcija drž. rudnika Velenje,
dne 11. februarja 1933.

Каше obja¥e
448

Vabilo
na redni letni občni zbor
J. Blasnika nasled., univerzitet
na tiskarna, litografija in kartonaža d. d. v Ljubljani,
ki se bo vršil dne 11. marca 1933. ob
17. uri v družbeni pisarni v Ljubljani,
Breg 10.
Dnevni red;
1. poročilo nacelstva;
2. poročilo nadzorstva;
3. odobritev bilance za leto 1932. to
predlogi k njej;
4. izprememba pravil, in sicer § 7;
5. volitev nacelstva in nadzorstva;
6. razno.
Po § 26. družbenih pravil se smejd
udeležiti občnega zbora le tisti, ki so
založili vsaj 6 dni poprej družbeni bla
gajni v Ljubljani na Bregu št. 10 naj
manj 10 delnic.
Ljubljana,

15. februarja 1933.
Nacelstvo.
*
439

Objava.
Izgubil sem odpustnico V. razreda
osnovne šole v Sevnici ob Savi na ime:
Zupane Otmar,- rodom iz Sevnice. Pro
glašam jo za neveljavno.
Zupane Otmar s. r.

#.i

Z a Službeni lisi kraljevske banske uprave Dravske banovine
«nato naročnina: mesečno Din Iff-,'četrtletno Din 4 8 - , polletno Din 96--, letno Din 1 9 2 - in se mora plačevati vedno naprej,
Na » S l u ž b e n i l i s t « s e l a h k o n a r o č i v s » k d o !
L i s t o D j a v l j a vse га Dravsko banovino veljavne zakone in kraljevske uredbe, uredbe osrednje vlade, banove
uredb* okrožnice kraljevske banske uprave, razne občeveljavue odredbe, razne objave iz »Službenih novin« izpremembe J
osebju itd.; razen tega pa še vpise in fcbrise v trgovinskem in zadružnem registru, dražbene in druge sodne oklice, licitacije,
razpise služb in razne objave.
L i s t j e v a i e n z a v s a k o g a r : trgovca, obrtnika, občine, Sole, razna društva, podjetja itd.

Upravništvo »Službenega lista kraljevske banske uprave
Dravske banovine« v Liubliani. Gregorčičeva ulica št. 23.
Udaja kraljevska banaka uprava Dravske banovine. Urednfk: Pohar Robert v Ljubljani.
.TUka ш zalaga; Tiskarna Merkur, y Ljubljani^ njen predstavnik: Q. Michâlek y Ljubljani,

Ptffciaa pUtom т gVfevttL

JUGOSLAVIJA

KRALJEVINA

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

Letnik

V LJUBLJANI, dne 22. februarja 1933.

IV.

VSEBINA:,
110. Uredba, s katero se zakon, o kmetijskih kreditih spravlja 112. Odločba ministrskega sveta za denarne zavode.
. v sklad z zakonom p Privilegirani agrarni banki in z
113. Objave banské uprave o pobiranju ob&aekdi troäarin
zakonom o nazivu in'razdelitvi kraljevine na upravna
"območja.
'•••'•'
v letu- 1933.
.•JUL Pravilnik o uporabljanju fonda za podpiranje-zadružni 114. Izpremeinbe v staležu drž. in banovinskih. ^uslužbencev
štva in zniževanje obrestne, mere, ki je pri, Privilegirani
na. področju Dravske,banovine.
,••;.,
agrarni banki.
. .:...'•,..

Vsi p. t. interesenti se naprošajo, da: kličejo v zadevah
uredništva »Službeni list« tel. štev. 25-66, v zadevah
tipravništva pa teli Štev. 30^69.

žavni'podpori kmetijski kreditni organizem na zadružni
podstavi, ki ga tvorijo krajevne in banovinske zadruge
za kmetijski kredit in deželna zveza za kmetijski kre- \
dit: >Zemaljski savez zadruga za poljoprivredni kredite
Člen % •

Uredbe osrednje vlade.

Zadruge za kmetijski kredit imajo namen, spreje
mati od Članov in od nečlanov njih prihranke in dajati
članom kredite za,,po^g!5Ševanje, izboljševanje in poce
nitev kmetijske proizvodnje, kamor se štejejo: poljedel
stvo, živinoreja, sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo,
perutninarstvo. in vsaka druga vrste kmetijstva,

110.
, Na osnovi člena 76. zakona;o Privilegirani agrarni
banki in po odobritvi ministrskega sveta predpisujem
.to-le
'•'.
'.'

uredbo,
s katero se zakon o kmetijskih kreditih z dne
12. junija 1925. spravlja v sklad z zakonom
o Privilegirani agrarni banki z dne 16. aprila
1929. z izpremembami in dopolnitvami z dne
25. februarja 1930., 27. jttarçà in 5. decembra
1931. in z zakonom o nazivu in razdelitvi
kraljevine na upravna območja
'
z dne 3. oktobra 1929.*
••"'::':•

/.''

.J1---.,:

.

:

,.-.

Zakon o kmetijskih kreditih z dne 12^ junija 1925.**
spravljen v sklad s členom 75. zakona o Privilegirani
agrarni banki, se glasi nastopno:
I. Obče odredbe,
:

-••'

•

..[i-

Č l e n I.-;.. • r.,

Zaradi racionalnega oskrbovanja ^kmetovalcev 6 po
trebnim kreditom ; se.ustanavlja s tem zakonom ob dr-

' •'-

••' . .,:

.'•'•

M Č l e n

3 .

Zadruge za kmetijski kredit smejo biti ustanovljene
• ali z neomejeno ali z; ome j eno zavezo. V-prvem primeru
jamčijo člani za zadružne obveze solidarno z vso svojo
imovino, v drugem primeru jamčijo z deleži in poleg
tega še z določeno vsoto, ki je predpisana s pravili, a
ne sme biti manjša > od desetkratne višine podpisanih
deležev; .•.•
.и
_'
• - -.:••••

Člen

4Ï'

Glavnica zadruge za kmetijski kredit se sestayjja iz
deležev njenih članov. Deleži se morajo glasiti na ime
in se smejo prenesti samo z .dpvolitvijo zadruge; biti
ne smejo manjši od 100 dinarjev pri krajevnih in ne
manjši od, 1000 dinarjev pri banovinskih zadrugah.
Obresti na deleže ne smejo biti večje od obresti,; ki jih
plačuje dotična zadruga na hranilne vloge. ,,••.,
Zadruge na kmetijski' kredit se smej» konstiljuiratij
kadar je vplačana vsaj četrtina na vsak,p6dpiffani; d^léS;
kredit pa smejo dobiti zadružniki šele, ko vplačajo po
polne deleže.;
••
:• ÌA: •.-'.ï"'A• '."»
Člen 5.

.Zadruga obstoji pravno, ko. po;tr.di pristojno prvo so
>$hiŽbene novine kraljevine'Jugoslavije« z dne
- januarja 1933., št. 19/VI/52. — Upošteval se-je T tudi dišče pravila in vpiše zadrugo, V.sadili .zadružnj.registe.r,
Ko so se pravila prijavila..iodiŠČu, mora.vsakdo, ki
Popravek v >Šlužb. novihah« z dne &'. februarja 1933.,
hoče
pristopiti k zadrugi," pr/edati zadrugi pismeno pri
^.27/1X788:'
stopno izjavo, 4ia katleri jè podpis overovljen po prratoj-** >Uradni list« št, 214/66 is L 1926.
j*

2e

138
nem občinskem ali policijskem (političnem) ali sodnem
oblastvu, ali javnem notarju.
Sodišče mora, ko je potrdilo pravila, objaviti v
»Službenih novinah« ali v >SluŽbenem listu« dotične
banovine, da je zadruga vpisana v register.
Vsaka izprememba pravil se mora prijaviti sodišču,
da jo vpiše v registru.
Člen fi.

15. kos.
vi jo z nabavo kmetijskih proizvodnih sredstev in s skup
no proizvodnjo, predelavo in prodajo kmetijskih pro
izvodov.
. . Osebe, ki se ne bavijo s kmetijstvom kot glavnim
poklicem, smejo biti člani zadruge, toda ne morejo ukoriščati kredita po tem zakonu.
Člen 9.

K eni krajevni zadrugi smejo pristopiti samo osebe,
iz. istega zadružnega okoliša. Zadružni okoliš obseza ali
celo območje politične občine ali njen določeni del. V
hribovitih krajih in v. krajih brez ugodnih prometnih
sredstev smejo pristopiti k eni krajevni zadrugi tudi
osebe iz več občin, v krajih pa, kjer ni občin, iz več
krajev, ki meje med sabo.
Za ustanovitev krajevne zadruge je treba najmanj
20 oseb.
•V istem okolišu ne sme biti dveh krajevnih zadrug,
ustanovljenih po tem. zakonu.
0 sprejemu krajevnih zadrug y banovinsko zadrugo
sklepajo banovinske zadruge šele,'ko mine.mesec dni
od dne, ko sei je predložila prijava, in odloČijo, katera
prijavljenih zadrug se sprejme v članstvo.
Če se ustanovi v istem okolišu več krajevnih zadrug,
odloči banovinska zadruga, katera izmed njih naj se '
sprejme v banovinsko zadrugo.
Vendar ima banovinska zadruga pravico tudi-vsem
.•:''
Člen 7.
takim prijavljenim zadrugam odkloniti' sprejem, dokler
se ne ustanovi enà nova zadruga.
Zemaljski savez zadrug za kmetijski kredit predpiše
.
. .Če.je banovinska- zadruga izdala odločbo, da kra
enotna pravila zä' zadruge, in to: druga za krajevne,
druga pa za banovinske zadruge. Ta pravila morajo jevne zadruge v svoje članstvo ne sprejme, ima odklo
njena zadruga ргауДд^ pritožbe na «Zemaljski savez
obsezati nastopne odredbe:
r 1. o" firmi, sedežu in načinu, kako se zadruga pod-, zadßüg za knietij&kl ШШ1, ki izda ltdrfeho odločbo.
piđtije;
Člen 10.
2. o pogojih za sprejemanje novih Članov in ö iz
Člani
upravnega
in
nadzornega odbora in tajnikstopanju članov iz zadruge;
blagajnik krajevne zadruge za kmetijski kredit se raz
3. o obsegu okoliša zadruge;
rešijo dolžnosti z odločbo upravnega odbora bänovlueke
4. o višini deležev in o'tem, koliko in kdaj mora
vsak zadružnik plačati svojega deleža ali svojih deležev;. zadruge, odnosno Zemaljskega saveza zadrug za kmetij
s k i kredit, če se ob reviziji izkaže, da so poslovali ne
5. o zavezi (jamstvu) zadruge in zadružnikov;
pravilno, in postavi na njih mesto banovinska zadruga,
6. o rezervnem fondu;
•
7. kdko.je sestavljati in pregledovati mesečne in odnosno Zemaljski savez zadrug za kmetijski kredit
nove člane in tajnika-blagajhika do prihodnje skupščine.
letne račune; ' . .< - •
-•-•>'•
8. d;načinu, kako je izračunavati in porazdeljevati
' Clen.il. ,
izgubo med poedine člane;
9. o upravnem in nadzornem odboru in o tajnikuKrajevne zadruge za kmetijski kredit dajo članom
blagajniku krajevne zadruge, načinu njih volitve, pod kratkoročna fn srednjeročna posojila. Način, kako se
ročju njih poslovanja, njih pravicah in dolžnostih in tra dajo posojila, se predpiše s pravili, odnosno s poslov
janju njihovih funkcij;
nikom teh zadrug.
•'
10: o glasovalni pravici članov in načinu, kako se
1. Kot kratkoročna posojila se smejo- dajati:
izvršuje ta pravica;
a) posojila za obdelovanje zemlje, nabavo semenja,
11. kako se sklicujejo redne in izredne skupščine gnoja, kakor tudi posojila za nabavo živalske krme in
članov, kraj in Čas, kje in kdaj se morajo vršiti te skup materiala, koristnega za negovanje in zdravljenje posev
ščine, njih področje poslovanja in način sklepanja; •
kov, in Živine;.
• •• 12. kako semorajo razglašati objave zadruge;
b) posojila za setev, žetev* mlačev in poravnavanje
13. kako Je treba postopati. Če se pojavijo prepiri
drugih tekočih proizvodnih stroškov na posestvu (izpla
In •spori, Iti nastanejo v razmerju med člani ali med čevanje dnevnih mézd);
giani in zadrugo.
c) posojila za boljše ukoriščanje in podelovanje
kmetijskih:
pridelkov.
II. Krajevne zadruge za kmetijski kredit.
Ta posojila se morajo vrniti po žetvi ali po izvrše
Člen 8.
nem poslu, zbog katerega so dana, najkesneje pa v
'''.'..
Krajevne zadruge za kmetijski kredit po tem" za letu dni.
2.
Kot
srednjeročna
posojila
se
smejo
dajati:
konu smejo ustanavljati in biti njih člani kmetovalci,
a)
posojila
za
nabavo
živine,
kmetijskega
orodja in
ki razpolagajo polnoveljavno" з svojo imovino. V teh za
,
drugah so* lahko Člani tudi kmetijske združbe, ki se.ba kmetijskih strojevj
Zadmge za kmetijski kredit se ustanavljajo za ne
omejen čas; poslovati pa prestanejo:
a) če ве'uvede zoper zadrugo stečaj;
b) če prestane zadruga zbog združitve, (fuzije) z
drugo zadrugo;
c) če zadruga likvidira.
Likvidacija zadruge se izvrši, če to sklene skupšči
na zadružnikov z večino treh četrtm skupnega števila
zadružnikov.
Razen tega se izvrši likvidacija krajevne zadruge,
če odredi pristojna banovinska zadruga likvidacijo zbog
ugotovljenih nepravilnosti ali zbog tega, ker je padlo
število zadružnikov pod 13'ali kér je zadruga dejanski
prestala poslovati.
- V tem primeru odredi pristojno sodišče likvidacijo
na prijavo dotične pristojne banovinske zadruge. '
ë e zadruga prestane, sé mora izvršiti likvidacija,
ki se predpiše s'pravilnikom za izvrševanje tega zakona.

15. koé.
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b) posojila za uspravljanje vinogradov, sadnih vrtov,
oljčnih"nasadov in temu pod.;
c) posojila za manjše izboljšave zemlje z izsuševanjem, dreniranjem itd., kakor tudi za manjše nakupe
zemlje zaradi zaokrožitve;
č) posojila za postavljanje manjših kmetijskih zgradb
in za popravila zgradb.
Ta posojila se smejo.. dajati na zahtevo člana tudi
kot kratkoročna.
Srednjeročna posojila se morajo vrniti v enakih
poluletnih odplačilih z obrestmi najkesneje v osmih letih.
Kratkoročna in srednjeročna posojila se smejo da
jati''na poroštvo, na zastavO: državnih ali državno garan
tiranih vrednostnih papirjev, ha zastavo nabavljene Ži
vine ali nabavljenega orodja ali na hipoteko.
;
0bre6tl morajo biti v vsakem primeru večje kot
obresti, ki jih plačuje zadruga svojini Članom na deleže.
Če se dajo kratkoročna, kakor tudi srednjeročna
posojila na poroštvo, se morajo dajati na zadolžnice ob
solidarni zavezi porokov in dolžnikov.
Poroki imajo za plačane vsote regresno pravico od
dolžnikov. Če se poroki ne morejo odškodovati od dolž
nikov, razdele zavezo na enake dele.
Sodno, oblastvo odredi z istim odlokom položaj po
rokov, njih regresno pravico in razdelitev poroštvene
zaveze.
Člen 12.
Krajevne,zadruge za kmetijski Kredit dopolnjujejo
svoje glavnice:
.
a) s tem, da sprejemajo od članov in od nečlanov
hranilne vloge. — Zadruga- mora uvesti stalno hranilno
vlaganje kot .obvezno za vse zadružnike. Obresti, ki jih
plačujejo zadruge za njim poverjeni denar, morajo biti
manjše kot obresti, ki jih 'računijo zadruge za posojila
svojim članom;
b) s tem, da dobivajo kredit od banovinskih zadrug,
s katerimi x so v zvezi, ali od drugih ustanov preko
banovinskih zadrug na podstavi svojih obveznic ali ob
veznic svojih člahov ali na podstavi zastave ali hipoteke
svojih dolžnikov.
.
' Zadruga odtegne-kredit, odnosno najema posojila,
Č6e ji lastni v i r i ' i n hranilno vlaganje ne zadoščajo; o
višini'Skupne vsote posojil odloča skupščina.
;

'

C i ô n 1 3 . "••••••

Konec vsakega'leta sestavijo krajevne 2?druge po
odredbah svojih pravil svoj letni račun. Čisti dohodek
se vloži v rezervni'fend, ki sé ne sme razdeliti in do
katerega člani zadruge nimajo pravice.
Če zadruga prestane, se da njena imovina pristojni
banovinski zadrugi v hrambo rn se ta vrne novi zadrugi,
"i bi se ustanovila name6to prestale zadruge po tem
z
*koau.
člen 14.
Krajevne zadruge za kmetijski kredit imajo za vse
zaveze svojih članov proti zadrugi prvenstveno pravico
do
njih deležev.
''.'•' člen .15..
•; Obstoječe kreditne organizacije kmetovalcev: >zemWradnicke kreditne, zpdruget, >seljačke blagajne«, »ve
seljake udruge«, »seljačke kreditne kooperativne orgaBizacije« (kmetiške kreditne zadruge ali hranilnice in
^sojiinice) itd. se smèjo izp remeniti v'krajevne zadru-

ge in ukoriščati kmetijski kredit po tem zakonu, če se
mu prilagode in če jih sprejme banovinska zadruga v
svoje članstvo.
III. Banovinske zadruge za kmetijski kredit.
Člen 16.
Članice banovinske zadruge za kmetijski kredit
smejo biti:
.-•••a) krajevne zadruge za kmetijski kredit, ustanov
ljene po tem zakonu, ki mora jo. podpisati vsaj en njen
delež;
'b) centralne kmetijske združbe.'(zveze kmetijskih
zadrug, kmetijske družbe in podobne kmetijshe usta
nove), ki podpišejo en njen delež ali več njenih deležev.
Vse krajevne zadruge za kmetijski kredit, ustanov
ljene po predpisih tega-, zakona, se morajo takoj po
ustanovitvi prijaviti za vstop v članstvo pristojne bano
vinske zadruge.
Člen 17.
Banovinske zadruge za kmetijski kredit smejo spre
jemati v članstvo samo tiste krajevne zadruge, kakor
tudi centralne kmetijske združbe, ki jim je sedeji.v njih
okolišu. — Okoliš banovinske \ zadruge obseza obrhočjeene ali več banovin. V istem okolišu ne smeta biti dve,
banovinski zadrugi, ustanovljeni po tem zakonu.
Člen 18.
Upravni in nadzorni odbor banovinske zadruge iz-,
voli skupščina izmed svojih članov. Banovinska zadruga
sme imeti tudi svoj izvršilni odbor iz najmanj treh čla
:
nov, ki jih izvoli upravni odbor izmed sebe.
Poleg rednih članov, označenih v Členu 16. tega za
kona, smejo imeti banovinske zadruge tudi častne člane,
ki jih izvolijo njihove skupščine; ti člani smèjó biti izvoljeni- v.upravni odbor in nadzorni odbor banovinske
zadruge, toda njih Število ne sme biti večje od1 petine
skupnega Števila Članov v teh odborih.' : ;
• •• < ' '••'•
Člen 19.
Posle banovinske zadruge za kmetijski kredit vod!
upravnik. Poleg upravnika ima vsaka banovinska zadru
ga knjigovodjo, potrebno število revizorjev za pregledo
vanje poslovanja v krajevnih zadrugah za. kmetijski kre
dit in drugo pomožno osebje.
Upravnika izvoli in razrešuje, dolžnosti upravni, od
bor banovinske zadruge za kmetijski kredit;: odločbe, o
tem pa pregleduje in potrjuje upravni, odbor Zemaljskega saveza zadrug za. kmetijski kredit. ; <,-, ,
Knjigovodjo, revizorje in ostalo osebje postavlja
upravni odbor na upravnikov predlog.
<;
Upravnik banovinske zadruge za kmetijski kredit
ne sme biti član upravnega ne nadzornega odbora svoje
banovinske zadruge.
Člen 20.
' ' .
Banovinske zadruge za kmetijski kredit opravljajo
te-le posle:
.""''...,
a) dajo krajevnim zadrugam, za. njih člane kratko
ročne in. srednjeročne kredite, na podstavi obveznic;
b) dajo krajevnim zadrugam za njih člane dqlgo-,
ročne kredite na predlog in proti poroštvu krajevnih
zadrug, in sicer proti hipoteki- na posestvo dotične
osebe.
' .
• Kot dolgoročna posojila sé-dajo:
••••
•
'•
-•
'

'f5,~k0S.;
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a) posojila za nakup zemlje in posojila za odkup
zemlje ali odplačilo agrarnega dolga na zemljo, da po
stanejo prosilci samostalni kmetovalci;
b) posojila za postavljanje in preurejanje kmetijskih
zgradb za stanovanja, za živino in za spravljanje in podelovanje kmetijskih pridelkov;
c) posojila za stalne izboljšave zemlje, namakanje,
izsuševanje, popravljanje in gradnjo potov na pose
stvu itd.
Ta posojila se dajo na podstavi hipoteke na prvo
mesto, vrniti pa se morajo v enakih polletnih odpla
čilih najkesneje v 25 letih.
Način, kako naj se dajo posojila, se predpiše s pra
vili, odnosno s poslovnikom teh zadrug.
Člen 21.
Banovinske zadruge za kmetijski kredit popolnjujejo
svoje glavnice:
1. s tem, da sprejemajo hranilne vloge na obrestovanje;
>
2. s tem, da dobivajo kredite prvenstveno, od Privi
legirane agrarne banke po predpisih zakona o tej banki
in od drugih ustanov v višini skupščinskih sklepov;
3. z vsotami, ki ' jih določajo država, banovine ali
druge ustanove v svojih proračunih za podpiranje kme
tijskega kredita.
" • "• člen 22.

vinska zadruga, če doseže število krajevnih zadrug za
kmetijski kredit v območju dotične banovine najmanj.
200; toda tudi tedaj samó, če ostane v območju dote
danje banovinske zadruge najmanj tolikšno število
zadrug.
IV. Zemaljski savez zadrug za kmetijski kredit.
Člen 26.
Vse banovinske zadruge za kmetijski kredit,. usta
novljene po tem zakonu, se morajo združiti v >Zematjski savez zadruga za poljoprivredni kredit«, čigar sedež
je v Beogradu, in postati s tem njegove članice. Razen,
banovinskih zadrug za kmetijski kredit ima Zemaljski
savez zadrug za kmetijski kredit lahko tudi častne čla
ne, ki jih izvoli njegova skupščina; častni člani smejo
biti izvoljeni za člane upravnega in nadzornega odbora.
Zemaljskega saveza zadrug za kmetijski kredit, toda
njih število ne, sme biti večje od petine skupnega šte
vila članov teh odborov.
Člen 27.

'

Zemaljski savez "zadrug:za kmetijski kredit skrbi
za uporabljanje tega zakona, dela za razširjanje zadruž
ne misli, izpodbuja k,ustanavljanju zadrug. ,za.kmetijski
kredit, zastopa, ščiti in pospešuje koristi zadružništva,
skrbi za vzdrževanje enotnosti v poslovanju vseh zadrug,
ustanovljenih po tem. zakonu, upravlja vsote, ki. se mu
Banovinske zadruge za kmetijski kredit imajo za
vse zaveze svojih članov proti njim prvenstveno pra dodele, in jih porazdeljuje med banovinske zadruge in
nadzira poslovanje krajevnih in banovinskih' zadrug za
vico do njih deležev.
kmetijski kredit.
Člen 23. .,..
'
- Člen 28.
Konec vsakega poslovnega leta sestavijo banovin*;
Zemaljski savez .zadriùg za kmetijski..kredit mora,
ske zadruge za kmetijski kredit svoj letni ; računr po
imeti svojâ'ргауЏа, ki.јДг .pptrja/minister za poljedel-.'
odredbah svojih pravil. Od čistega dohodka se vlože tri
četrtine v rezervni fond* ki se ne sme. razdeliti in do stvo in v katerih so podrobneje označene njegove halo-'
katerega člani zadruge nimajo pravice; poslednja četrti ge in način njihovega ostvarjanja,. kakor, tudi njegova
na, pa se uporabi za vzdrževanje šol in tečajev za iz^ notranja organizacija.
Jfii;
obražanje osebja krajevnih zadrug za: kmetijski kredit,
Člen 29.
za populariziranje kmetijskega kredita in za pospeševa
Zaradi pocenitve : kmetijskega kredita in podpira
nje kmetijstva. Če banovinska zadruga za kmetijski
kredit,prestane, se da njena imovina. Zemaljskemu sa nja zadružništva prejema Zemaljski savez za kmetijski
kredit od ministrstva za poljedelstvo kot. dotacijo- fond
vezu zadrug zâ kmetijski kredit v hrambo in se potem
vrne novi zadrugi, ki bi se ustanovila namesto prestale iz dividende na delnice Privilegirane: agrarne ban
ke, ki so v rokah države ali razredne, loterije, po § 7 . ,
zadruge po tem zakonu.
zakona z dne 5. decembra 1931. o izpremembi in dopol
nitvi zakona o Privilegirani agrarni banki.*
Člen 24.
• ; ' >-'•
Podrobnejše odredbe o uporabljanju tega, fonda,
Po tem zakonu se'ustanavlja pet banovinskih za-.
odnosno
dotacije predpiše s pravilnikom minister za,
drug za kmetijski kredit, in.sicer: .•
1. Banovinska-zadruga za kmetijski kredit v Beo poljedelstvo sporazumno z ministrom za finance.
gradu, katere okoliš se razteza na Dunavsko banovino
' . .:. . .
Člen 30.
in na ozemlje uprave mesta Beograda;
2. Banovinska zadruga za kmetijski kredit v Zagre
Zaradi ustanovitve fonda za podpiranje zadrug za
bu, katere okoliš se razteza na Savsko, Vrbasko in kmetijski kredit izroči Privilegirana agrarna., banka Ze
Dravsko banovino;
maljskemu savezu zadrug za kmetijski kredit.imaso
3. Banovinska zadruga za kmetijski kredit v Sara >Središnje zemaljske pozajmionice u likvidaciji«.
jevu, katere okoliš se razteza na Drinsko in Primorsko
banovino;
'. Člen 81.'';'/;""; '."• '/""
4. Banovinska zadruga za kmetijski kredit v Nišu,
Posle Zemaljskega saveza zadrug za kmetijski kre
katere okoliš зе,razteza na Moravsko banovino;
dit vodi upravnik saveza. Poleg upravnika ima Zemalj
Б. Banovinska zadruga za kmetijski kredit v. Skopski savez zadrug za kmetijski kredit potrebno število
lju, katere okoliš se razteza na Vardarsko in. Žetsko
revizorjev, da pregledujejo poslovanje v banovinskih
banovino..
zadrugah zä kmetijski kredit, in drugo pomožno osebje.
Člen 25": ::
Upravnika izvoli upravni odbor; ostalo osebje izbere
V, vsaki bamurlni se sme s tem. da se fzlo?! iz
* >Službem list< St. 654/83 iz, L 1931.
obstojeCe banovinske zadruge, ustanoviti posebna bano

16. kos.
upravnik,, potrjuje ga pa upravni odbor Zemajjskega
saveaa zadrug za kmetijski kredit.
V. Ugodnosti in kazni.
Člen 32.
Posestvo, orodje, živina, seme in drugi-predmeti,
nabavljeni s posojilom zadruge, odnosno Saveza zadrug
za kmetijski kredit se ne smejo jemati, zaradi dolga v
popis, dokler jih njih lastnik ne. izplača popolnoma,
zadrugi, odnosno Savezu zadrug; za kmetijski kredit. ..
Člen 33.

ali priobčujejo neresnične podatke ali fakificirajo zapis-1
nike o skupščinah ali dovoljujejo posojila nečlanom, se
kaznujejo, z zaporom do dveh let in v denarju do 25.000
dinarjev, če ne določa kazenski zakon za taka dejanja
večjo kazen. Te kazni izreka sodišče na tožbo zadruž
nikov ali zadruge ali Saveza zadrug ali ministra za
poljedelstvo.
Člen 36.
Knjige'Zemeljskega saveza zadrug za kmetijski kre-.
dit in zadrug za kmetijski kredit, ki morajo biti sodno
potrjene in se morajo redno voditi, imajo moč-ijasnih
listin.

Zadruge za kmetijski kredit imajo pravico, da se,
VI. Nadzor.
če kdo izmed njih dolžnikov svojega dolga ne poravna
Člen 37.
v roku, pred vsemi drugimi upniki odškodujejo>iz tistih
predmetov, ki jih je nabavil zadružnik iz zadružnega'
Minister za poljedelstvo vodi obči nadzor nad vsemi
kredita, in iz predmetov, ki so jih jim dali dolžniki sami zadrugami, ustanovljenimi po tem zakonu, kakor tudi
kot zastavo zaradi zavarovanja dolga. Ce pa se dolg iz nad Zemaljskim savezom zadrug za kmetijski kr.editteh predmetov ne more popolnoma poravnati, je zahte
vati izterjavo po pristojnem sodišču. Dolžniki ne. smejo
Prehodne odredbe.
predmetov, ki služijo za zastavo, ne poškodovati ne
. Člen 38.
..
prodati ali odsvojiti brez pristanka zadruge, dokler ne
vrnejo dolga. Sicer so odgovorni po kazenskem zakonu
Banovinske zadruge za kmetijski kredit, ki se osnukot uničitelji imovine, ki jim je bila .poverjena v hrambo. , Jjejo po tem zakonu iz,oblastnih zadrug za kmetijski
Vse ugodnosti iz zakona o Državni Hipotekami, kredit,, morajo sklicati svoje skupščine in-se prilagoditi
banki, ki se-tičejo pospešenega postopanja pri obsod predpisom .tega zakona najdlje v treh mesecih. od dne,
bah in izvršbah, veljajo tuđi za zaveze po tem zakonu. ko stopi ta uredba v veljavo.
Novo ustanovljene banovinske zadruge za kmetij
^ Vsa zemlja in vobče vse kmetijske imovine, ki se
nabavijo iz posojil, dobljenih po tem zakonu, se morajo ski kredit prenesejo vsa svoja aktiva in pasiva in svoje
vpisovati v posebne zadružne registre in v sodne knjige posle s krajevnimi zadrugami za kmetijski kredit, ki so
in nanje se ne more raztezati zaščita po § 471. civilnega zunaj njih okoliša, na tisto banovinsko zadrugo, v ka
_ ....,..,-,,sodnega postopka kraljevine Srbije, dokler se posojila, tere okolišu so.
Po ustanovitvi banovinskih zadrug za kmetijski
prejeta za dotične nakupe, končno ne izplačajo.
rezervni fond in ostalaSodišča morajo soditi in poslovati glede vseh zavez ; kredit po tem zakonu preide
1
imovina
oblastnih
zadrug
za
kmetijski
kredit v last teh
iz dolgov po tem zakonu pospešeno po postopku, ki
zadrug, in to: rezervni fond in ostala imovina Oblastne
velja za menične zaveze.
Natančnejše odredbe o uporabljanju tega člena se zadruge za kmetijski kredit v Beogradu preide v last
Banovinske zadruge za> kmetijski kredit v Beogradn;
predpišejo s pravilnikom.
rezervni fond in ostala imovina Oblastne. zadruge, za.
kmetijski kredit v Ćupriji preide v last Banovinske za
Člen 34.
druge za kmetijski kredit y : Nišu; rezervni fond in
Zadfuge in Savez zadrug za kmetijski kredit-so
ostala imovina Oblastne zadruge za-kmetijski kredit v
oproščeni:
Zagrebu,preide v l a s t Banovinske.zadrage za kmetjjjeki
a) vseh taks, za potrjanje pravil, knjig, zavez,'ove-,
kredit v Zagrebu; rezervni fond : in ostala imovina,. Ob-,
ravljanje podpisov in vobče za vsa opravila, ki jih ima
lastne zadruge za kmetijski kredit v Sarajevu preide
jo z državnimi, občinskimi ali samoupravnimi oblast vi;
v last Banovinske zadruge" aa kmetijski- kredit v Sara
b) poštnine v svojem medsebojnem občevanju in v jevu; rezervni fond in ostala imovina Oblastne zadruge
občevanju s svojimi, zadrugami in z državnimi, samo za kmetijski kredit v Skopijü preide v last Banovinske
upravnimi in občinskimi oblastvi;
; zadruge za kmetijski kredit v, ßkoplju;-rezervni fond
• c) vseh davkov in vseh doklad in davščin držav in ostala imovina Oblastne zadruge 'Za kmetijski kredit
nih, občinskih in samoupravnih oblastev na poslovanje, v Splitu se razdeli po enakih .delih med Banovinski za
glavnico, promet in dohodek;
drugi za kmetijski kredit v • Sarajevu - in Skopiju.-v
Č) taks ob zavarovanjih, in sporih pri sodiščih; toda
Arhiv Oblastne zadruge za ; kmetijski-kredit v-Splitu
takse se prisodijo državi od obsojenega dolžnika, če se se razdeli, kolikor je to potrebno in možno, ^med Baao-.
9
por ne konča s poravnavo.
vinski zadrugi, v Sarajevu in^Skoplju» ostali spi^i • in
Vsi, ki prejmejo posojila po tem zakonu, so opro sklenjene poslovne knjige-pa se izroče v hrambo. r Zeščeni državnih, občinskih in safnoupravnih taks za po maljskemu savezu zadrug za kmetijski kredit-v Beo
trjanje obveznic, za vknjižbe in izbris vknjižb, stroškov gradu.
. .
:;.....
r
*a cenitev posestev in drugih davščin.
Obstoječa; Glavna zadruga za poljoprivredniVkredit
v Beogpadu se pretvori s tem v zakonom'v/Zemaljski
Člen 35.
savez zadruga zà poljoprivredni .'kredit. Ta savez,se.
Ciani upravnega, izvršilnega in nadzornega odbora mòra takoj registrirati pri pristojnem sodišču v Beo
zadrug za kmetijski kredit in Zemajjskega saveza za- gradu in opravlja posle do svoje "glavne skupščine, ki
jfrug za kmetijski kredit, ki postopajo zoper ©dredbe : ' jo mora sklicati najdlje v. dveh mesecih po ustanovitvi
te
g a zakona ali napravljajpnamerioma napačne izjave -banovinskih zadrug za kmetjäskj;'kredit.. To skupščlnov
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sestavljajo vsi člani upravnega odbora vseh banovinskih
zadrug za kmetijski kredit. Skupščina sklene pravila
Zemaljskega saveea zadrug za kmetijski kredit, ki jih
potrdi minister za poljedelstvo.
Zemaljski savez zadrug za kmetijski kredit je pri
stojen za reševanje sporov, ki bi nastali med banovinskimi zadrugami v zvezi z izvrševanjem teh prehodnih
odredb.
Dokler se "ne ustanove banovinske zadruge za kme
tijski kredit, izdaja odločbe o sprejemu krajevnih za
drug za kmetijski kredit po členu 9. oblastna zadruga
za kmetijski kredit, ki je pristojna za ta okoliš, odnosno
ob pritožbi Zemaljski savez zadrug za kmetijski kredit
v Beogradu.
Člen 39.
Minister za poljedelstvo se pooblašča, da predpiše
pravilnik za izvrševanje tega zakona.
§ 2.

Ta uredba stopi v veljavo, ko se razglasi v >,Službenih novinah«.
V Beogradu, dne 21. decembra 1932.; št. 77.762/V.
Minister za poljedelstvo
Juraj Demetrovié s. r.
Ministrski svet se Je Izrekel v svoji seji z dne 23. ja
nuarja 1988. za povsem soglasnega s prednjo uredbo.
Predsednik ministrskega sveta
dr. SI. Srškić s. r.
(Sledijo podpisi ostalih gg. ministrov.)

poljedelstvo tako, da se na ta način doseže pocenitev
kmetijskega kredita.
Od ostanka se ustvari poseben fond za podpiranje
zadružništva in zniževanje obrestne mere, ki se ne sme
potrošiti in ki ga upravlja Zemaljski savez zadrug za
kmetijski kredit. Iz tega fonda dovoljuje Zemaljski sa
vez prvenstveno posebne cenene kredite banovinskim
zadrugam za ostvaritev samostalnih in naprednih kmeto
valcev in za dajanje posojil proizvajalnim zadrugam po
posebnem pravilniku, ki ga savez predpiše, odobri pa
minister za poljedelstvo in v katerem je določena višina
obrestne mere, trajanje, način zavarovanja, način od
plačevanja in ostali pogoji dovoljenih kreditov.
Člen 3.
Fond, ki je nastal iz dospele dividende po § 7. za
kona z dne 5. decembra 1931. o izpremembi in dopol
nitvi zakona o Privilegirani agrarni banki* in ki ga
sedaj upravlja Privilegirana agrarna banka, izplača ta
banka za račun ministrstva za poljedelstvo Zemeljske
mu savezu zadrug za kmetijski kredit najdalj v mesecu
dni, ko stopi ta pravilnik v veljavo.
Člen 4.
Ta pravilnik stopi v veljavo, ko se objavi v »Služ
benih novinah.«
V Beogradu, dne 21. novembra 1932., št. 77.762/V.
Minister za finance
Minister za poljedelstvo
dr. Mil. R. Đorđević s. r.
Juraj Demetrovié s. r.

112.
Ш.
Na osnovi § 7. zakona o izpremembi in dopolnitvi
zakona o Privilegirani agrarni banki z dne 6. decembra
1G81. in sporazumno z ministrom za finance predpisu
jem ta-le

pravilnik
o uporabljanju fonda za podpiran ie zadruž
ništva in zniževanje obrestne mere. ki je pri
Privilegirani agrarni banki.*
člen 1.
Privilegirana agrarna banka izplača vsako leto po
po opravljenem zboru svojih delničarjev in po nalogu
ministra za finance za račun ministrstva za poljedelstvo
po kuponih, ki Jih ji mora izročiti ministrstvo za finan
ce, Zemaljakemu savezu zadrut? za kmetijski kredit divi
dendo, pripadajočo na delnice Privilegirane agrarne
banke, ki Jih ima v rokah država ali razredna loterija.
Člen 2.
Največ do polovice zneska te dividende sme upo
rabiti Zemaljski savez za svoje vzdrževanje in vzdrže
vanje banovinskih zadrug za kmetijäkl kredit po pro
računih, ki jih odobruje .za banovinsko zadrugo
Zemaljski savez, za Zemaljski 3avez pa minister za
* >Službene novine kralievine Jugoslavije« z dne
28. Januarja 1933., St. 19/VI/54.

Odločba
ministrskega sveta za denarne zavode.**
Ministrski svet je v svoji seji z dne 26. januarja 1933.
sklenil, da se dosedaj izdane uredbe na osnovi § 5.
zakona o zaščiti kmetov in o uveljavitvi poedinih pred
pisov zakona o izvršbi in zavarovanju, in to za:
. . . L j u b l j a n s k o k r e d i t n o b a n k o — »Službene,
novine« Št. 120*»*... "
nastopno izpremeno:
V točki 1. Člena 3, uredbe se doda ta-le odstavek:
>Vsote, ki jih kdo poveri zavodu zbog nemožnosti,
z njimi svobodno razpolagati, ki je nastopila'zbog pred*,
pisov o deviznem prometu, se izplačujejo fta način in v
rokih, ki jih določi minister za trgovino in industrijo z
odločbo po sporazumu z ministrom za finance.
Zoper tako odločbo ni pritožbe.c
Iz ministrstva za trgovino in industrijo v Beogradu,
dne 30. januarja 1983.; II. br. 3169/K.

* >SlužbenI list< št. 654/83 iz 1. 1931.
** >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
6, februarja 1983., št. 27/IX/88.
*** >Službeni listi št. 417/43 ia L 1932.
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Banove uredbe.
113.

Objave banske uprave
o pobiranju občinskih trošarin
v letu 1933.
II. No. 166/1.
Občina čreSnjevec, v srezu mariborskem desni breg,
bo pobirala od dneva razglasitve v >Službenem listu« v
letu 1988. 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, špiritnih izdelkov
in žganja Din 6'—,
KrAljevska banska uprava Dravsko banovine v LJubljani,
dne 11. februarja 1933.
II. No. 171/1.
Občina Limbuš, v srezu mariborskem desni breg, bo
pobirala od dneva razglasitve v >81užbenem listu« v
letu 1933. naslednje občinske trošarine:
a) od 100 1 vina Din 70—,
b) od 100 1 Vinskega mošta Din 70—,
c) od 100 1 piva Din 80—,
č) od hI stopnje alkohola špirita, Špiritnih izdelkov
in žganja Din 5*—,
d) od 100 1 sadnega mošta Din 10—,
e) od goveda nad i letom; Din 30-—,
f) od goveda pod 1 letom Din 20-—,
.. g) od prašičev Din 20—,
h) od drobnice Din 6'—,
i) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 30—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne .11. februarja 1933. .
H. No. 2716/1 ex 1982.
ObMna Modraže, v srezu mariborskem desni breg,
bo pobirala od dneva razglasitve' v >SluŽbenem listu«
v
letu 1988. naslednje 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 Ljubljani,
dne .9. februarja. 1933.
П. No.. 246/1.
Občina Plač, v erezu mariborskem levi breg, bo
Pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listuc v
Wu 1983, naslednje občineke trošarine:
a) od 100 1 vina Din 76 l -,
b) od100 1 vinskega molta Din 22'—,
c) od 100 1 piva Din B0-—,
*) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja,
*ита i n konjaka Din 5-—,
d) od 100 kg uvoženega mesa vseh' vrst Din 50*—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine т LJubljani,
dne 14. februarja 1833,
*

II. No. 27280/1.
Občina Prekopa, v srezu celjskem, bo pobirala od
dneva razglasitve v >Službenem listu« v letu J.033.jiaslednje občinske trošarine:
a) od 100 1 vina Din 100—,
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50-—,
c) od 100 1 piva Din 60—,
c) od hI stopnje alkohola Špirita, Žganja, likerja,
ruma in konjaka Din Б—,
d) od 100 1 sadnega mošta Din 26*—,
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 6—,
i) od 100 kg uvoženega mesa vseh vret Din 25-—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 11. februarja 1933.
II. No. 27061/1 ex 1932.
Občina Sp. Nova vas, v srezu mariborskem desni
breg, bo pobirala od dneva razglasitve v >Službenem
listu« v letu 1933. 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 б—,
č) od goveda nad 1 letom Din 10—,
d) od goveda pod 1 letom Din 10-—,
e) od prašičev Din 10—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 6. februarja 1933.
II. No. 4839/1.
Občina Stanjevoi, v Srezu murskosoboijkem, bo po-'
birala od dneva razglasitve v >SluŽbenem listu« v letu
1933. naslednje občinske trošarine:
a) od 100 1 vina Din 100—-,
b) od 100 1 vinskega mošta Din 75—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 11. februarja 1988.
II. No. 1900/2.
Občina Svečina, v srezu mariborskem levi breg, bo
pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu« y letu
1933. naslednje občinske trošarine:
a) od 100 1 vina Din 100—,
b) od goveda nad 1 letom.Din 10—,
c) od goveda pod 1 letom Din б'1-,
Č) od prašičev Din 5—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine f Ljubljani.
- •
•
•
•
• . dne 8. februarja 1983.
II. No.
Občina Sulinci, v srezu murskosoboškem, bo pobi
rala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu
1933. občinsko trošarino od 100 1 vina Din 100-—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 11. februarja 1988.
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II. No. 27.487/1.
Občina Vransko, v srezu celjskem, bo pobirala od
dneva razglasitve v »Službenem listu«. v letu . 1933. : na
slednje občinske trošarine:
a) od 100 1 vina Din 150—,.
; .
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100—,
c) od 100 1 piva Din 80-—,
; č) od IU stopnje alkohola žganja, likerja, ruma in
konjaka Din 5-—, špirita in špiritnih izdelkov Din 10—,
d) od 100 kg izvlečkov esenc in eteričnih olj z alko
holom Din 500—,
e) od 100. litrov sadnega mošta Din 50'—,
f) od goveda nad 1 letom Din 3 5 — ,
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 rrsf Din' 40-—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine y Ljubljani,
dne 11. februarja 1933.
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izpremembe
y staležu državnih ih banovinskih
uslužbencev na področju Dravske
banovine.
A. Državni uslužbenci. :.-'.'
Z odlokom kralj, banske uprave Dravske banovine
i dtfe'-3i: januarja Д933.., t . No. 852/1, je na podstavi
ponovnega razvf'stitvehegä rešenja ministrstva za notranje posle z dne 26. maja 1932, III. br. 10203, preveden
po zakonu o drž. polic, izvršilnih uslužbencih F r a d e 1
F r a n , policijski agent pri predstojništvu mestne policije v Mariboru, ;z veljavnostjo'od 1. oktobra 1930. na'
zvanje podnadzòrnika agentov • П7 razreda y tretji sku
pini III. kategorije : na dosedanjem službenem mestu.
Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske banovine z dne 7-. februarja-1933., I. No. 659/2, sta bila podnadzòrnika .agentov .M a d o n S. I v a n in V a t o v e c J.
F r a n j o po potrebi-službe premeščena od uprave poli
cije v Ljubljani k predstojništvu mestne policije v Mari
boru, podnadzòrnika agentov'2 i b r e t J. F r a n c in!
2 i v k o J. F r i d e r i k pa od predstojništva mestne policije v Mariboru k upravi policije v Ljubljani
B. Banovinski uslužbenci.
Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske banovine v Ljubljani z dné 31.,januarja, 19â3, I. No. 847/1,
je bila postavljena^. Д r . ' ' č e r n e P a v l a , Honorarna
zdravnica na 'GoihfkuJ za banov, uradniškega priprav- '
nika istotam, z mesečno plačo' Din 1175—.
..ZiMIokomrfcrarjevške' banske : uprave z dne 7. februarja 1933., I. No;.lî87/ly. je bil'.premeščen po potrebi
službe F l o r j a n č i č M i l a n , ekonomski uradnik VII. po
ložajne skupine splošne'bolnice" v Mariboru, za ekonoma
iste položajne skupine javne bolnice v Murski Soboti.
.
Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
vine z due 18. februarja 1933, !.. No. 1187/2, je bil raz-
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veljavljen odlok o premestitvi F l o r j a n č i č a M i l a n a ,
ekonomskega uradnika splošne bolnice V Mariboru v
VII. položajni skupini, za ekonoma javne bolnice v Mur
ski Soboti in se je odločilo, da se imenovani premesti
za ekonoma javne bolnice v Ptuju.
Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano*
vine v Ljubljani z dne 11. februarja 1933, I. No. 763/2,
je. bil. postavljen d r . G r ц m S1 a v k o »praktični zdrav
nik v Zagorju ob Savi, za banovinskega zdravnika zdru
žene zdravstvene občine Zagorje ob Savi, z mesečno
plačo Din 1175—.
Z odlokom kralj, banske uprave Dravske banovine
z dne 11. februarja 1933., I. No. 1392/1, je,bil premeščen
po potrebi službe d r . H o n i g m a n n A l f o n z , ba
novinski zdravnik združene zdravstvene občine Maren«
berg, v osmi položajni skupini, za banovinskega zdrav
nika združene zdravstvene, občine Cankova v isti polo
žajni skupini.
Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bario"*
vine .z ,dne 24, januarja 1933., I...No. 149/1, je bil po
stavljen d r . R a i š p I v a n , upravnik javne bolnice
v Celju in šef oddelka v IV. položajni skupini 2. stop
nje, za banovinskega šefa oddelka v IV. položajni sku
pini 1. stopnje na dosedanjem službenem mestu; •'•'•
Z odlokom kraljevske banské .uprave Dravske bano. vine z. dne. 11. februarja, 1933, L No. 160/2 je bil pre
meščen po potrebi službe d r . S m o l a J o s i p , bano
vinski zdravnik združene zdravstvene.občine Žužemberk
v osmi položajni.skupini s prvim periodskim poviškom,
za banovinskega zdravnika združene zdravstvene občine
Cerklje, ; v isti položajni skupini An z istim periodskim
poviškom.
.-••';-,'.
:
Z odlokom kralj! banske uprave Dravske banovine
z dne 24, oktobra 1932.,'L No.'7389/1, je bil postavljen
S t e g n a r J o s i p , ekonom banovinske splošne bol
nice v Mariboru, v VI. polož. sküpiniy v < V.'položajno
skupino na dosedanjem službenem mestÙT!'' >-' ' •
Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske banovine z dne 18. februarja 1933, I. No. 1194/2, se je razveljavil odlok, z dne 7.. februarja 1933, I. No. 1194/1,
s katerim je bil premeščen po-potrebi službe Š u š t e r - ,
š i č J o s i p ' , ekonom javne bolnice v Murski Soboti-v
VII. položajni skupini, za ekonoma javne bolnice v,Ptuj,
;
v isti položajni .skupini.! '.
' '
. ' .
Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
vine z dne 10. februarja 1933. I. No'. 1354/1* je bil pre
meščen po potrebi službe dr. V r b n j a k V ; e k o s l a v ,
sekundarni zdravnik osme položajne, skupine bolnice
v Mariboru, za sekundarnega zdravnika iste položajne
skupine javne bolnice v Murski Soboti.
Z odlokom kraljevske banske uprave z dne 7. febru
arja 1933., I. No. 7586/2—32, je bil premeščen po potrebi
službe V u k J a k o b , ekonomski uradnik VI. položajne
skupine javne bolnice v Ptuju, v enaki lastnosti v javno
r
žensko bolnico v Novem mestu.
, '
Z odlokom kraljevske bänske uprave z dne 7. febru
arja 1933., I. No. 1196/ivJê bil premeščen pö'potrebi
službe Z a j e c -F;r a n j ò,. pomočnik ekonoma osme •
• polo
žajne skupine javne ženske bolnice v Novem mestu, za
pomočnika ekonoma isto. položajne skupine " splošne
bolnice v Mariboru.
"
•'•'••.

.fcdaja,'kraljevska, banska uprave Dravske, banoy.lne: njeii-predstavnik ta urednik: Pohar Robert v LJubljani..
Tiçka in..zalaga; Ti8karna;^Merkur« y LJubljani;;njen predstavnik: Qtttutf IkÇchâlek/.v LJubljani.
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Štev. 1б.

SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE
Priloga h kosu 15. IV. letnika z dne 22. februarja 1933.
baje izgubil, ter se njih imetnik poziv
lje, da uveljavi tekom • 6 mesecev počenši od danes svoje pravice, sicer bi
se po poteku tega roka proglasilo, da
so vrednostna papirji brez moči.
Oznamenilo vrednostnih
papirjev:
Vložna knjižica okrajne hranilnice v
Slovenjgradcu št. 23.057 z vlogo dinar
jev 3538-75,. glaseča se na ime Gačnik
Martin.
Okrožno sodišče v Celju, odd. III.,
dne 16. februarja 1933.

pomočki se proti plačilu napravnih
stroškov dobivajo med uradnimi urami
v sobi št. 47.
Ponudbe naj se glase v obliki popu-,
sta v odstotkih (tudi z besedami) na
vsote odobrenega proračuna, ki znaša:
Ц. No. 185/3.
497 za vsa dela Din 352.435*23 ali za posa
mezne skupine del, in sicer:
Objava.
S pravnomočno odločbo kraljevske 1. težaška, nadalje zi
darska, tesarska, štubanske uprave Dravske banovine od
katerska in pečarska
19. januarja 1933., II. No. 185, se je na
dela
Din 1Ó1.S02-74
podstavi § 17., cdst. 2., točka a) in § 51.
zakona o izkoriščanju vodnih sdì podelilo 2. mizarska, klepar
ska, steklarska in
Muriju Ignaciju, poseolniku na Zg. Jetapetniška dela
Din 123.413-38
zerskem U. 37, dovolilo, da zgradi istoDin 41.166-94
tam, in sicer na parceli št. 620/3, kat. 3. pleskarska dela .
obe". Zg. Jezersko, v srezu kranjskem, 4. ključavničarska
dela
Din 8.175—
vodno napravo, kj bo služila za pogon
žage z beneškim jarmenikom in cirku- 5 vodovodnoinstalacijska dela
Din 27.777-17
larko. Izkoriščala se bosta dva izvirka,
k; sta neposredno nad vedno napravo
Podrobnosti razpisa so razvidne iz
in ki nimata posebnega naziva. Jakost razglasa- o licitaciji v »Službenih nonaprave bo znašala pri devetmesečni vinah< in na razglasni deski tehničnega
delovni vodi 26 копјзкШ sil.
oddelka.
Kralj, banska uprava Dravske banovine
Kraljevska banska uprava
v Ljubljani,
Dravske
banovine v Ljubljani
dne 16. februarja 1933.
dne 13. februarja 1933.
Po pooblastilu bana
načelnik upravnega oddelka:
dr. Stare s. r.

Razglasi kraljevske
banske uprave

*
V. No. 81/23—1983.

460—3—2

Razglas o licitaciji.
Kraljevska banska otprava Dravske
•bovine v Ljubljani razpisuje za delno
r
*gulacijo Ljubljanice v Ljubljani,
Prvo javno pismeno ponudbeno licitacijo
«a dan 10. marca 1933 ob 11. uri dop.
y,' prostorih hidrotehničnega odseka v
Ljubljani.
Pojasnila in ponudbeni pripomočki se
Proti plačilu napravnih stroškov dobi
vajo med uradnimi urami pri hidrotehndčnem odseku, Ljubljana, Stari trg
& 34/11..
Ponudbe naj se glase v obliki popu8
ta v odstotkih (tudi z besedami) na
Jeote odobrenega proračuna, ki znaša
Sin 680.572'90.
Podrobnosti razpisa (so razvidne iz
r&zglasa p licitaciji v >Služibenih novi11
^ћ< in na razglasiti deski tehničnega
°<idelka.
5ralj. banska uprava Dravske banovine
v Ljubljani,
dne 17. februarja' 1933.
K

*
V _ No. 156/45—1938.

447—3—2

Razglas o licitaciji.
v.
Kraljevska banska uprava Dravske
0
.«№V4ae v Ljubljani razpisuje za pre
l o m dodatnih del I. etape v državni
D
°14iici za duševne bolezni Novo Celje
l
lavno pismeno ponudbeno licitacijo
n a
dan 13. marca 1938 ob 11. uri dop.
f. sobi št. 88 tehničnega oddelka v Ljub
lana, _ , pojasnila in ponudbeni pri

P 9/33-1.

Razglasitev preklica.
S sldepom okrajnega sodišča v Ko
čevju z dne 30. januarja 1933., L 15/32-4,
je bil Wittreich Josip, pos. sin iz Klinje
vasi, sedaj v umobolnici v Ameriki, za
radi umobolnosti-slaboumnosti popolno
ma preklican.
. Za skrbnika-ponioč-niika je bil postav
ljen Hubter .Alojz,,; pos. v Klinji vasi
štev. 29. -'
> '
Okrajno sodišče v Kočevju, odd. I ,
dne 17. februarja 1933.
C 43/33-<3

Razglasi sodišč
in sodnih oblastev

T 4/33—2.

502

*
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Oklic.
Ferenček ' Ludvik»' ' poljedelec, Kobi
lje št. 110, po dr. : Pikušu Janku, odv.
Dolnja Lendava, je vložil proti Ferenčeku ' Štefanu, роз., Kobilje št. 100, tož
bo radi Din: 140-— s prip.
Ustna sporna razprava se določa na
18. marca 1933 pri tem sodišču v sobi
štev. 21.
; Ker je tožena stranka «neznanega bi
vališča,••'• ae ji postavlja Berden Matjaž,
župan, Kobilje, za skrbnika, ki jo bo
zastopal na njeno, nevarnost in stroške,
dokler ne nastopi j sama. цЦ ne imenuje
pooblaščenca.'
Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi,
odd. II., dne 10. februarja 1933.'

405

Uredba postopanja v
dokaz smrti.
Debevc Franc, rojen 24. novembra
1884. v Vrbljenjih štev. 68, pristojen v
Vrbljenje, okraj Ljubljana, oženjen s
Frančiško Kocjan, je odrinil s 17. p. p.
8. stoini jo, vojna pošta 32, v februarju
1915. na gaMško fronto, odkoder je pi
sal dne 17. aprila 1915. edino dopis
nico, potem pa se ni več oglasil. Prišel
je v ruski ujetniški tabor v Odesi, kjer,
je po navedbi škerlja Josipa,, ki Je bil
z njim v ujetništvu, umrl na. malariji
med 13. in 20. julijem 1917. Pokopali s.o.
ga v skupnem grobu z drugimi ujetnđki.
Ker je potemtakem verjetno, da je
imenovani umrl, se uvaja na prošnjo
njegove žene, DebeVc Franje iz Vrbljenj š. 66, postopanje v dokaz, smrti ter
se izdaje, poziv, poročati do 15. maja
1933. sodišču o pogrešancu.
Po poteku tega roka in po sprejemu
dokazov se bo odločilo, o prediogu.
Deželno Bodišče v LJubljani, t>dd. V.,
dne 6. februarja 1983.
••••/'.

*
;

C. 40/33-1

478

Oklic.

. Tožeča:stranka: Škrabec Jože, ров. v
' Vel. Pudlogu hV St. 22, je vložila, proti
. toženi . stranki: Trobentarju . Francetu,
j pos. v Gorenji vasi št. 11, radi 60 dolar
j e v k pR.r. št. Ç;4Q#3. tožbo. . .,.
. Narok z$. ustno., razpravo se je določil
; na 14. marca,, ^ $ 0 . òb .8.',,uri dop. pred
j ten}; sodiščem v' .izbi i Št. 2. razpravna
j dvoiiajijl. ".', ...,'" .,,' ,' . ' ' " ' . . .
Ker je|.bivališče, tožene stranke ne
T III 4/33-2.
600 3 - 1 znano, se postavlja ; g. Ivačič Franc,
sod. kanci., v Krškem, za skrbnika, ki
Amortizacija.
jo .bo,^astopai' na njeno nevarnost in
Na prošnjo G a č n i k a M a r t i n a , stroške, dokler ne nastopi saina ali ne
užitkarja na Gmajni, št. 54, se uvaja imenuje pooblaščenca.
postopanje za amortizacijo naslednjih Okrajno sodiSče v Krškem, odd. IL,
vrainoetoih papirjev/ ki jih je jgrosilec
dne 17. februarja 1933,

Štev. 15.

Stran 82.
479

E 1096/32—8

485

Dražbeni oklic.

Dražbeni oklic.
Dne 5. m a r c a 1933 ob d e v e t i h
bo na mestu samem v lokvah dražba
nepremičnin: zemljiška knjiga Gorenja
Straža, vi. št. 143 in 145; Jurka vas,
vi. št. 1110, K 983, 275; Prečna, vložna
št. 669; Vel. Podljuben, vi. št. 248.
Cenilna vrednost: Din 174.970—.
Vrednost pritikline: Din 210-—.
Najmanjši ponudek: Din . 131.226—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja.
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče Novo mesto,
dne 9. februarja 1933.
#
E IV 2903/32—6.

E IX 1838/32—27

465

Dražbeni oklic.
D n e 17. m a r c a 1933. d o p o l d n e
ob d e s e t i h bo pri podpisanem sodi
šču v sobi št. 27 dražba nepremičnin:
zemljiška knjiga k. o. Lehen, vL št. 14

Dne 27. m a r c a 1933 ob e n a j s t i h
bo pri podpisanem sodišču v sobi št. \\
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga
1. k. o. Rošpoh, vi. št. 146; 2. k. o. Rošpoh, vi. št. 199; 3. k. o. Koroška vrata,
vi. št. 332.
Cenilna vrednost: ad 1. Din 189.429-—;
ad 2. Din 62.468—, ad 3. Din 297.957-50.
Yredno9t pritikline: Din 1350— in
Din 15.366.—, ki je že zgoraj všteta.
Najmanjši ponudek: ad 1. 126.285-32
dinarjev; ad 2. Din 41.645-32; ad 3.
Din 160.178-74.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
/
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
eodiščai
Okrajno sodišče v Mariboru,
dne 26. januarja 1933.
*..
E 2730/32—12

Dne 28. m a r c a 1933 ob d e v e t i h
v.sobi št 6
( bo pri podpisanem sodišču
' dražba nepremičnin: ; iemljigka knjiga
in 15.
• • •
, •
a) d. o. "Brstje,; vt št. 208,' 135; b) d. o.
Cenilna vrednost; Dhr 183.519-05.
Gruškovje, vl. žt.. 18. !* J
Vrednost pritikline: Dia 5.000—.
Cenilna vrednost: à) Din 5*7.3784- in
Najmanjši ponudek: Din 122.346-02.
Din 2253-—; b) Din 72.728-60.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
Vrednost pritikline: a) d. o. Brstje,1
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražvi. št, 208 Din 9000-—; b) d. o. Grušbenem naroku ,r>red začetkom dražbe, kovje,'vi. št. 18 pa Din 4530—.
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
Najmanjši ponudek: a) d. o. Brstje,
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, vL št. 208 je. Din 30.300— in vložna
ki je ravnal v dobri veri.
št. 135 ideel. pol. je Din 1505—; b) d. o.
V ostalem se opozarja: na dražbeni ; Gruškovje, vi. št. 18 pa je 51.510—
oklic' ki i e nabit na uradni deski %3ga dinarjev.
rodišča.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe.
Okrajno sodišče y Mariboru,
je''-priglasiti" sodišču najpozneje ori draždne 3Ù: decembra 1932.
beneiri naroku pred začetkom di-ažbe.
; sicer bi se. ne mogle /več uveljavljati
*
glede nepremičnine v škodo zdražitelja.
I
ki ie ravnal v dóbri veri.
"481
E 2401/32—10
' V ostalem se opozarja na dražbeni
; okiic* Îjï je, habit na uradni deski,tega
i 3odišc*av '
Dne 21. m a r c a Д933 ob d e v ë 11 h
Okrajno sodišče v Ptuju/
bo pri podpisaneTM Aodaču" v sobi št. 6
dne 6. februarja 1933.
dražba nepremičnin-,
ideelna polovica
zemljiška кпјЈЈка; Д, q. Zabovti, ; v!ožha;
.V %. '..:' .-*•
iE.35/32-^21
: 487Cenilna vrednost- Din 3?:88Ö—.': :"
4
Vrednost р п Ш Ш е Г Din '980—.
;rШ& 30: m a r c à' 1933 ob e n a j s t i h
Najmanjši pontidek: "Din 25.808—.;
;
Pravice, ki bt W ^ t ó ^ a l ^ , dražtre.,. j bo pri-podpisanem sodišču v sobi št. 10
Je priglasiti sodišču mtitmrreje prttlraž;, ? draÄaMnepiremlcoiH: zemljiška knjiga
benëm naroku prè'd 'začetkom 'dfaztìe; j Mrčnasela«. vL št. 30. Ù J
sicer bi se ne mogle več uverjà^lTâtr j Cenilna vrednost:.. Din 18.115-70, po
giede^heprèmicnitre v škodo MftlŽrtelfa. odbitku vrednosti užitnih pravic, cenjei h na'ÖÖ00-— dinarjev, is^â vrednoet
ki.Je ravnal v dobri veri
-' -'• ; ^ n
1
:
Din
12.115-^0; ; ..-, --j-iu'v
V ostalem" se opozarja, na dfažbetiJ.
m 13.110-«u;
Vrednost pritikline: TJin 2250—.
oklic; ki té'riaWt na iH-adhi deski tega
•Najmanjši ponudek:.. Din 18.115-70.
»odižea^ ;
'i:J%?t
Pravice, kï bi ne pripuščale dražbe, je
Okrajno sodiSce V^Ptnjn,
prigiaeitt.eodiicu najpozneje prd d r a ž b a
nem ^пасокр pred ^začetkom dražbe, sicer
bi se ne mogie več uveljavljati glede

Dražbeni oklic.

*
E IV 4117/32-6.

495.

Џ

Dražbeni oklic.
Dne 31. marca 1933. ob pol desetih
bo piri podpisanem sodišču v sobi št. 27
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga
k. o. Malečnik, vi. št. 2.
Cenilna vrednost: Din 138.82Г60.
Najmanjša ponudek: Din 69.410'80.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega.
sodišča. ' . .
Okrajno sodišče v Mariboru,
dne 4. februarja 1933.

480

Dražbeni oklic.

Dražbeni oklic.

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 v Kozjem,
dne 17. februarja 1933.

*
E IX 4720/32—6

486

Dražbeni oklic.
Dne 3. a p r i l a 1,933. ob d e s e t i h
bo pri podpisanem sodišču v sobi št. 11
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga''
1. k. o.koroška vrata, vi. št. 12; 2. k. o. #
Koroška;,vrata, vi. št. 337; 3. k. o. KorošTta>^iJata,vl. št. 253.
Cenilna vrednost: ad 1. Din 96.680- ,,.
ad 2. Din-'.4'24.024-87fva'd
3. 13.456**"
dinarjev.' • ••
'•
' ' ч •A,<".'C-.--.._ <••»,••„:'. •
Najmanjši ponudék: ad';4. Ф8.080?-*'
dinarjev; ad 2. Din 62.495-7Ô; 'aft"-3.
Din 8.930—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbeném naroku pred začetkom dražbe, si
cer bi se ne mogle več uveljavljati glede
nepremičnine v škodo zdražitelja. k i j e
ravnal v dobri veri.
V 'ostalem se opozarja ha dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni- deiki tega
sodišča.
"'-'-•'
Okrajno sodišče v Mariboru, '
dne 30. januarja 1933.
'

Vpisi v trgovinski register, |

V p i s a l e so 96 I z p r e m e m b e In , .Ц
d o d a t k i p r i n a s t o p n i ' t i r mi i
|

J

210.

Sedež:, Maribor; , / *д |
' Dan vjrisa: \6. februarja 1933.
/J
Besedilo t-Mttriboraka. tiskarna* ix d. v ф
[Mariboru.
K
Izbriše se čl&n upravnega sveta.De-, ^
j tela Stanko, vplš$ pa prokura, podeljena
Deteli Stanku, ravnatelju v Mariboru.'.
, Okrožno,kpi,trgovinsko sodišče.
. I
v Mariboru, odd. IÏÏ«
, J1
dne .16. februarja 1938.' "•', ",. \J
.. Firm. 42/33 - ТЦ« B Ite/14/'\[_";..., ;{

V

,l

" Ì

Stran 83.

'Štev. 15.

Vpisi v zadružni register.
V p i s a l e so se i z p r e m e m b e in
dodatki pri nastopnih zadrugah;:
211.
Sedež:" Maribor.
Dan vpisa: 16. februarja 1983.
Besedilo: Gospodarsko društvo, regi•jtrovana zadruga z omejeno zavezo v
Mariboru.
Sedež zadruge odslej: Pobrežje pri
Mariboru Gubčeva ulica. št. 47.
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mari
boru, odd. III.,
dee 16. februarja 1933.
Firm. 111/33 — Zadsr. V 26/8
r,212.

'••

. * , -

-

'j -Sedež: Murska Sobota.
Dan vpisa: 16. februarja 1933.
.Besedilo: Nabavljalna zadruga držav
as h nameščencev v Murski Soboti, regitrovana zadruga z omejeno zavezo.
Izbriše .ise dosedanji, clan načelstva
rMvik Vagaja, vpiše pa novoizvoljeni
olâin načelstva Tomažič Martin, podpreglednik finančne kontrole v Murski So^.(tajnik).
Dosedanji podpredsednik načelstva
^ < Е аитеахјак Slavko je predsednik in
usedanji' tajnik Lazar Alojz pa pod^'P^Wli&ednik.
'c.v^ftjk|iožnejko,t trgovinsko sodišče,
"«ìa-i<T ' v,Maiiboru, odd. III.,
dne Ш. februarja 1933.
' ftrm. 126/33 — Zadr. IV 28/11.

S a 56/32-36.
219.

464

,S 2/33—2.
215.

Konec poravnalnega
postopanja.

Konkurzni oklic.
Razglasitev konkurza o imovini Fingušt Janeza, posestnika v Zgor. Gorici
štev. 15.
Konkurzni sodnik: dr. Kovča Franc,
sodnik okrožnega sodišča v Mariboru.
Upravnik, mase: Novak Ivan v Stu
dencih pri Mariboru, Radvanjska cesta
štev. 30.
Prvi zbor upnikov pri imenovanem
sodišču, soba št. 84, dne 27. februar
ja 1933. ob enajstih:
Oglasitveni rok do 18. marca 1933.
pri okrožnem sodišču v Mariboru.
Ugotovitveni narok pri imenovanem
sodišču dne 20. marca 1933. ob devetih,
soba št. 84.
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III.,
dne 16. februarja 1933.

Sklep opravilna številka S a 56/32-35,
s katerim je sodišče potrdilo poravnavo
dolžnice Dermota Ane, trgovke v Litiji
štev. 86, je postal 6. februarja 1933.
pravomočen.
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III.j
1933.
( d n e 11. februarja
.

'

"

*

.

•

•

.

'

474J

Konec poravnalnega
postopanja.

*
S 2/33-2.
216.

-

Sa 40/32—12
220.

498

Konkurzni oklic.

Poravnalno postopanje o imovini dolž
nika Koller Franca, lastnika vinotoča
in p o š . v Slovenjgradcu, je konCanow
Okrožno kot poravnalno sodišč«
v Celju, odd. : L,
dne 14. februarja 1933.
Sa 43/82r-9

Razglasitev konkurza' o imovini Novak
Frančiške, trgovke v Brežicah..
Konkurzni komisar: dr. Hočevar Vöjteh, starešina okrajnega sodišča v Bre
žicah.
Upravnik mase: dr. Zdolšek Josip,
^odvetnik v Brežicah.' '
Prvi zbor upnikov pri. okrajnem so
dišču v: Brežicah dne 4. marca 1933 ob
9. urd.
•ЦЏ^\ '.;:
. - * ' ; ' .
Oglasitveni rok do 21. mafca 1933.
ШауШе.
• '
- ':-']
• •• '-r- Ugotovitveni' narok p.fi imenovanem
•sodišču dne 31. marca i§33 ob"9. .uri.
^ац vpisa: je, februarja 1933.
» c e d i l o : Vnovčevahiica kmetijskih Okrožno kot konkurzno sodišče v„(JeHu,
Wideljcdv z ft Ptujsko, polje v Racah, re••''.••"
• bdd.X,
eietrovi
' • : dne 18. februarji
1933. , :';
*
'S 22/32rtr49.;
491 :
' 2 1 7 . . .,
.•• - ,:. : :|:
...-. ,r . ••:•.
Wtìftjoelstva tìiregorc Franc, posestnik
butìlici." V"-' ; i K ' .'•'•''
• '
6k"rdŽno Ì 6 t itrgoVinsktt sodišče/
Prezadolženee: ' ViŽin Josip,, mizarski
, nJ
v Mariboru,
mojster vDorfabjibvp. Škofja' Löka; ••
' "
'"" - 'dne 1в7&*>гцагја 1933.
Konkurz, ki je bil razglašen s''skle
, ;->-;Firm 131/33 —'"Zadr. V 23/3
pom opr, š t S 22/32-2"ö! imovini preza;dolženca,• se:> odpravlja, ker- se je skle
nila prisilna poravnava p o § 169. k. .z. •
'Deželno sodišče v Ljubljani, odd. IBt.,1'
;••''
dne 10. februarja 1938* '"•

Odprava kdnkurža. '

i razglasi -

/".•''

221,

'• ' 47б|

'

. - , • • " '

Konec Doravnalnega,
postopanja.
: Por avnalno postopanj e o imovini dolžnika fPuncerja Vinka, neprot -trgovca ,
. v;Sïôvfeggrad(^,.|^kon8ani): -. • v* ; ''•
Okrožno kot poravnalno sodiščej
i
v y Çélju^J)dd, 1^ ',
i
dne 14. fèiBÌTìaHa 1938.
Sa 42/32—12

*
,.;:•-...-- .

222. • '

'"

• •

' '"*

478,

".

!Konéè: p^avnaln^ga
postopanja.

Pb^vnaläö'postopani« b ïmov,ini djOlžV
nika Sajövicel'Ivaffiä ìn Antonije v Tre- >
v
màrjin ie^konČauo.- ;
Okrožno kot poravnalne sodišče
, ,
,' .V Celju, odd:'I.,
;\".;> "j ;dne^4. februarja 1933. ;' •;_ '•"•"''
••

•

"

;':•;

223.

y

%

'•

Sa,91/32-8?

':

' '

'"'•

•;'-; ^.•..''•'••

"

' ' • '

-."'

^

,-

'

i*j

Po^iteypp^lviiajé.

I Med dolžnikom,Sichérlôm;Engelberitom, trg. v Spod. Polskayi, in njego
Sa 6/33-2.
' ' "•••«'•'•"4Ô9
0f
v i m i upniki pri poravnalnem naroku
; 2 i 8 . .
:.••
••'
' ' , - . ' • ' .
•.
?•"'"
'.аШ 16. januarja 1933 ^kl'eniena-piäöü-/
TjJ^^&itev konkursa o imovini Bizjak
'na poravnava se ppinjuje.,,
h S i ^ B i f S e trgovke v Ljubljani, Boi '• Uvedba^ poitóvnalnegà pjòstópen|a"fo:' ^Okrožno sodìsèì/Vwtóboru, odd. Ш ч
! imovini1 'iHòcevaopià' Ivana • m' • Antonije,"\ ••-.
îdneçâwifebruArja^JogS.j.,.,;.,^
ä
ч
posestnikov • in 'gostilnjičirJ©v 'v iZagorju. ; i'!'r- . ' • • : : a . . . .;}.••••••:$(' л ;.••• ^ | « 1 Л i b<<
Ja з в Ш Ш ^ ^ Ljubljana
i ob Savi, ' ;' Ai J • A* JÌÌVVJW. ,;rn/>..v
| | ^ § б 7 3 2 - 9 з : ; ; , $ - ^ ^ r •;••
'• - : ; ' ^
=- i £ t l f H û b l j à n l - ' '
' - ^ • • ; / . T - ' -s- : Poravnalni sodnik: dr. Turato;'Ttfinö,i
•
starešina
okrajnega
sodišča.'
v
Litìjii
^ ^ ^ V z b W ' ^ û l A b v . ' pri • 'deželnem so-.
v i Ä i s o b a S t e v i ' 140, dne 25. februarja* ' Poravnalm 'UipravmknMüller- Viktor^
»ASb'devetin, :,,' .
./.,.. ,,,. htgOVe&'V LjtìjÙ. .v.. •:•:'••:.'*• . «•„ r ' : Med dolžniko^^imo E đ r l o m , ' - ^ v!
"•• ^ s i t v e n i - rcfk-do 1& marca: 1933;.., ! Narok ; i pft . : sklepanje.. рсгауда^е j pri '. Peklu prii^HSaJlah, .çegistrovaniip pod
diSÎsHi^kK&aiî narok pri deželnem so- okrajnem sodišču v Litiji, dne 31. marca » firmo Karali' ;Simà, iMfajegovimi, upniki
s вo S u ^ 24. marca 1938. ob devetu v 1938. ob 9. uri.
pri poravnalnem'-naroku 29Î Januarja
Rok za. oglasitey do 25., marca 1933. _ ^ 1 ^ ^ . sklenjena-- -prisilna -poravnava.^fifi.
ђ Ј**М.49г ...-•_
e
*»lno sodišče v Ljubljani, ' I d d d / W Dežeuo:!8«dišČe. v...Ljubljaniü, odd. M . > t J ; ^ t * i ü l 0 i ' ' * v.*i*'i
đioe 16. februara 1933; • . f-;. . . ; . , , ; d^e. ; 1 ^ . ; februarja .1933,,,,,, . ^ , i(abdbii*«*MS«ei'^ Mariboru, odd, Ш .
^
»
dne 3. februarja 1933.
^

ï&ôiitoiirzni oklic.

•

•

•

'

•

•

•

'

v

:

'

-

r

•

:

i

, korav^ialni oklice. ;: ',:,

j

Potrdi^i;p\or#

Štev. 15.

'Stran 84.
Sa 46/32—53
225.

477

Poravnala zadeva: Prva južnoštajerska vinarska zadruga v Celju r. z. z o. z.
S tuk. sklepom z dne 28. decembra
1932 uvedeno poravnalno postopanje o
imovini gornje zadruge se ustavlja po
§ 56., t. 6., zak., o pris. por. izven konkurza.
Okrožno kot poravnalno sodišče
v Celju, odd. I.,
dne 7. februarja 1933.
467

Sklep.
Poravnalna stvar Vrhunca Jožeta, po
sestnika in lastnika hotela > Astoria« na
Bledu, Grad « t 197.
Prisilna poravnava izven konkurza,
sklenjena na poravnalnem naroku dne
16. decembra 1932 pred okrajnim so
diščem v Radovljici med dolžnikom
Vrhuncem Jožefom in njegovimi up
niki, se odobri.
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III.,
dne 8. februarja 1933.

Razglasi raznih uradov
in oblastev
492

.Štev. 665/33.

Razglas.
Direkcija šum v Ljubljani razpisuje
na dan 8. marca t. I. "ponovno ofertalno
licitacijo za prodajo ca. 525 plm v režiji
izdelanega hrastovega tehničnega lesa in
ca. 500 komadov hrastovih pragov v
gozdnem kompleksu v področju šumske
uprave v Kostanjevici.
Ponudbe je vložiti na predpisanih
tiskovinah do 11. ure dne 8. marca t 1.
pri direkciji šum v Ljubljani, Bleiweisova cesta 1, kjer se bo vršila licitacija.
Vsa ostala pojasnila in tiskovine se
dobe pri omenjenih dveh uradih.
Direkcija šum v Ljubljani,
dne 20. februarja 1933.

*
468

VII/2 - št. 8870/33.

491

Razpis.

Ustavitev poravnalnega
postopanja

Sa 59/32—69.
226.

Opr. št. 321/1-1932-27.

Okrožni urad za zavarovanje delavcev
v Ljubljani razpisuje za zobni ambula
tori] v Mariboru eno pogodbeno mesto
zobozdravnika.
Dnevna zaposlitev dve uri v popol
danskem času. Honorar znaša za dve uri
dnevno Din 2000'— mesečno.
- Prošnje je opremljene s predpisanimi
dokumenti vložiti do
10. mavca 1933.
do 12. ure po pošti ali osebno v vlo
žišču urada. Prošnjam je priložiti: rojst
ni in krstni list, domovnico, prepis dok
torske diplome, dokaz o ureditvi voja
ških obveznosti, spričevala o specializa
ciji. V prošnji je navesti vse podatke o
dosedanjem službovanju.
Okrožni urad za zavarovanje delavcev
v Ljubljani,
dne 15. februarja 1933-

Razpis.
Direkcija državnega rudnika Velenje
razpisuje na dan 27. februarja 1933. ob
enajstih dobavo franko Velenje in Žalec
10.000 kg pšenične moke št. 2. •
Direkcija državnega rudnika Velenje,
dne 17. februarja 1933.
494

Štev. 1699/11.

Razpis.
Direkcija državnega rudnika Velenje
razpisuje lOletno zavarovanje vseh ob
jektov in inventarja pri drž. rudniku v
Zabukovçi. Pcgoji so na razpolago pri
drž. rudniku Velenje pod št. 16S9/33.
Direkcija državnega rudnika Velenje,
dne 14. feDruarja 1933.

Razne objave

*
Št. 140/33.

493

Štev. 1863/H.

499

469-3-1

Razpis dobave.

Vabilo
na VIII. redni občni zbor
Zadružne elektrarne za Ptuj,
Breg in okolico v Ptuju,

Na podlagi členov 59., 82. do 105.
zakona o drž. računovodstvu in pravil
nika za izvrševanje odredb tega zakona
(B pogodbe in nabave) razpisuje uprava
Državne bolnice za ženske bolezni v
ki se vrši
Ljubljani pismeno ofertalno licitacijo
za nabavo živilskih in hišnih potreb dne 19. marca 1983. ob pol desetih v po
ščin za čas od 1. aprila 1933 do 30. sep svetovalni dvorani Mestne občine v Ptuju
z naslednjim
tembra 1933:
1. mesa, mesnih izdelkov in slanine,
dnevnim
redom:
1. Poročilo načelstva, predložitev bila»'
2. moke in mle.vskih izdelkov,.
ce in računskega zaključka za 1. 1932.
3. kruha,
2.
Poročilo nadzorstva.
4. mleka in mlečnih izdelkov ter
ra
5. špecerijskega blaga in hišnih po 3. Sklepanje o odobritvi bilance to "
čunskega zaključka za leto 1982.
trebščin.
4. Slučajnosti.
Licitacija se bo vršila v ponedeliek,
Ako občni zbor ob navedeni uri ne bi
dne 27. marca 1933 ob 11. uri dopoldne
bil sklepčen, se vrai eno uro kesneje
v upravni pisarni Državne bolnice za
ženske bolezni v Ljubljani, Stara pot 3. drugi občni zbor z istim dnevnim redom
Podrobni dražbeni in dobavni pogoij in na .istem mestu, neglede na število
so interesentom na vpogled pri upravi navzočih članov.
Upravni odbor.
bolnice.
,..'•..
*
501
Predpisno kolkovane ponudbe v za
pečatenem ovitku z oznako: >Ponudba
Razglas.
za dobavo (navesti predmet) ponud
Bavndfeijetvo
Dolnjelendaveke .hrtàjil?
nika N. N.«, morajo biti vložene najkesneje do pričetka licitacije v roke nice d. d. v Dolnji Lendavi.obvešča last
nike hranilnih vlog, da je znižalo do
dražbene komisije.
• '•"'
Ponudnik se mora že v ponudbi ob sedanjo obrestno mero za 1 %.
Ravnateljstvo.
vezati, da v polni meri pristaja na
dražbene in dobavne pogoje. Položiti
mora najkesneje eno uro pred pričet
462 3-lie m licitacije predpisano kavcijo pri
jzavodni blagaini., Licitacijski komisiji
Likvidacija zadruge.
mora predložiti potrdilo o založeni
>Zadružna elektrarna« v Slovenski'.
kavciii, plačanih davkih in dražiteljski Bistrici, zadruga, z omejeno zavezo, e
sposobnosti..
sedežem v Slovenski Bistrici, se je raz?'
Ponudba se mora glasiti na stalno družila in stopila v likvidacijo. Upnik 1
ceno za vso razpisano dobo.
zadruge se pozivljejo, da prijavijo te
Uprava drž. bolnice za ženske bolezni kom enega meseca od dneva te objav«
svoje zahteve likvidatorjem.
v Ljubljani, dne 17. februarja 1933.
Likvidatorji.
*

4 ;

Objava.

Mnogokratnik za izračun davščine
od prirastka na vrednosti nepremičnin
v okolišu mestne občine ljubljanske za
mesec januar 1938 se je določil po 8 &.
naredbe z dne 21. oktobra 1922, Ur. L
š t 365/113, za vrednosti in zneske,
izražene v dinarski veljavi na 7.
Mestno naielstvo v Ljubljani,
dne 10. februarja 1933.

Izdaja kraljeveka banska uprava Draveke banovine, urednik: Pobar Robert v Ljubljani.
(№& fe alagm atò&caa Merkur i LJuhllanij njen nr*d«tMnlkjiQ.№ct^klî4 l *4 a n ï «
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•

•

•

d

Poftaia» pMMi« T gtftnrttL
t

KR A L J E V I N A

JUGOSLAVIJA

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

V LJUBLJANI, dne 25. februarja 1933.

IV.

VSEBINA
115. Splošna navodila za izdelavo uredbe o izvajanju regu 122. Ratifikacija svetovne poštne konvencije po Grčiji, Turčiji,
lacijskega načrta in gradbenega pravilnika.
Guatemali in Franciji.
116. Izpremembe in dopolnitve v navodilih za izvedbo orga 123. Ratifikacija konvencije za izboljšanje usode ranjencev in
nizacije finančne kontrole.
bolnikov v vojskah za vojne in konvencije o postopanju
117. Pravilnik o bolničnih pristojbinah za zdravljenje v držav
z vojnimi ujetniki po Holandski.
t •
nih in banovinskih bolnicah in bolničnih ambulancah.
124. Uveljavitev inedn. konvencije o pobijanju ponarejanja
118. (Odločba o dopolnitvi pravilnika o povračilu'stroškov za
denarja za ђапзко.
prenos in prevoz drž. stvari uslužbencem pri kontroli
mer. 125. Pristop Avstralije h konvenciji pariške unije za zaS&to
:
119. Deklaracija o podaljšanju pogodbe s Francijo.
industrijske svojine.
.
»
120. Pristop Sudana k mednarodnemu sporazumu in mednarod 126. Telefonski promet.
'
.
ni konvenciji o pobijanju trgovine z belim blagom.
127. Objave banske uprave o pobiranju občinakih trošarin
121. Ratifikacija mednarodne konvencije za pobijanje trgovine
v i . 1933.
z belimi sužnji po Egiptu.
128. Razne objave iz »Službenih novàn«..' •

Uredbe osrednje Vlade.
115.
Na podstavi § 3. gradbenega zakona
naslednja

predpisujem
* •

splošna navodila*
za izdelavo uredbe o izvajanju regulacijskega načrta in gradbenega '
pravilnika.
•

•

• •

L

Uredba o izvajanju regulacijskega načrta.
Po odstavku 1. § 6. gradbenega zakona določa uredba
o izvajanju regulacijskega načrta po krajevnih razmerah
in potrebah in skladno z določbami tega zakona:
1. predpise za gradnjo ulic in cest (širine, vzpone,
zveze), trgov, parkov, nasadov itd., za javne zgradbe in
prisca, za vzdrževanje naravnih lepot in zgodovinskih, in
umetniških objektov, za gostoto in višino zazidavanjaitd.;
2. natančnejše odredbe o gradbenem okolišu, zaščit
nem pasu, gradbenih pasovih in o razdelitvi vse ploskve
Po regulacijskem načrtu za' razne namene in potrebe;
arhitektonsko izoblikovanje zgradb v poedinih ulicah in
trgih ; razdaljo zgradb od uličnih regulacijskih črt in od
sosednjih mej in.mejo, do katere se smejo zazidavati
notranje ploskve blokov; razdaljo od železnic, vodov za
. " * >Službene . novine kraljevine Jugoslavije« z dne
22. julija 1Ç82., št.-166/LXXHI/489. — Upoštevani so tudi
?e popravki, objavljeni v >Službenih novinahc št, 174. z
<Це 6. avgusta 1932., št. 174/LXXVI/622. — Gradbeni
z
aKongLj>Službeni.list« št. 297/47 iz 1. 1931.

\ШЉ\

tok visoke napetosti, cerkev in šol, pokopališč, vojaških
utrdb, aerodromov,-tovarn, skladišč za razstreliva, vodo
vodnih studencev in rezervoarjev, klavnic, копјеДегшс,
živinskih sejmišč* lesnih skladišč, studencev za pitno
vodo, recipientov za odvajanje nečiste in padavinske
(atmosferske) yode itd.;
3. natančnejše odredbe o napravah železniškega,
tramvajskega, vodnega, avtomobilskega in zračnega pro
meta, kakor tudi odredbe o Vodovodnih, kanalizacijskih,
plinskih, električnih in telegrafsko-terefonskih' vodih in
objektih.
4. gradbeni in finančni program ureditve z obraz
ložitvijo regulacijskega načrta, prioritetni načrt za grad
njo potrebnih javnih poslopij, ulic, trgov, kanalizacije,
vodovodov, razlastitev itd.1»
Po odstavku 2. § 5. gradbenega zakona se sme s to
uredbo določiti tudi način .zidanja zgradb zunaj grad
benega okoliša in zaščitnega pasa; po predhodni odobri
tvi pristojne oblasti, kakor tudi razširjenje, ki bo ukoriščeno za poljedelske in druge namene, vse pa z ozirom
na bodoče razširjenje gradbenega pkoliša, ki sme v
določenih primerih zavzeti tudi vse občinsko ozemlje.
Uredba, ki se mora izdelati na podstavi § 6. gradbe
nega zakona, je po svojem bistvu dopolnitev (pojasnilo)
regulacijskega načrta, koliko'r se vsë'ono, kar je potrebno
za ureditev in regulacijo kakega naselja, ne more pred
staviti samo z regulacijskim načrtom* To uredbo je
izdelati istočasno z regulacijskim načrtom in so'morajo
z njo pojasniti vsa potrebna načela, ki so bila usvojena
pri projektiranju regulacije, ter navesti vsi podatki in
vse podrobnosti,, ki se 'morajo upoštevati pri izvajanju
regulacije.
. \: ,t i .., " .
Ta uredba je sestavni del vsakejja regulacijskega
%
naČrta.

c
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Da je mogoče pričeti z izdelavo uredbe, je treba
zbrati podatke in rešiti vprašanj^, ki so zahtevana v
zgoraj navedenih odstavkih (po § 5. gradbenega zakona),

ш
kakor tudi ona, ki so določena s programom za izdelavo
regulacijskega načrta po členu 12. pravilnika za izdelavo
regulacijskih načrtov, kolikor so v zvezi s potrebami in
prilikami dotičnega'naselja in kolikor se tičejo dela, ki
se izvršuje.
Uredba mora obsegati naslednja dela, za kar je
treba:
1. Po točki 1. odstavka 1. § 5. gradbenega zakona:
(*) Po ustanovljenem programu določiti glavne in
postranske ulice po velikosti, važnosti in Vrsti naselja
(gradbenega pasa), skozi katerega vodijo, ter v uredbi
navesti vsako ulico s širino, določeno po regulacijskem
načrtu. Za ulice, v katerih se zgradbe odmaknejo od
regulacijske na gradbeno črto, je vpisati, koliko znaša
ta odmaknitev. Pri ulicah, ki nimajo vzporednih stranic
(front), ali ki se lomijo, se mora v uredbi označiti, kako
široke so na posameznih mestih (na križiščih) ali na
katerih mestih se lomijo.
y

(3У Vpisati potrebne podatke, ki so služili za določi
tev padca ulic in za smer odvajanja padavinske vode,
ločeno ali skupno z nečisto vodo. Podati glavne ideje za
odvajanje te vode. Označiti ulice, v katerih je vdelati
stopnice in opisati način, kako jih je izvesti^ iz kakega
gradiva in kako naj bo napravljen dovoz k zgradbam,
ki so postavljene v takih ulicah. Označiti ulice, v katerih
hodniki (trotoarji) niso v isti višini, kolikšna je ta raz
lika in na kaj je treba paziti pri izvršitvi trotoarjev, da
bo odvajanje vode čim hitrejše in čim lažje. Prav tako
označiti ulice, v katerih ostanejo dvorišča po izvršeni
nivelaciji pod določenim nivojem ulice ter na kakšen
način in kako je taka dvorišča kanalizirati in zavarovati
pred morebitnim zastajanjem vode.
(») Vpisati kraje, na'katerih se bodò stekale glavne
prometne smeri in način, kako se bo na njih uredil
promet. Označiti način, kako se bo odvajala voda iz teh
stekališč in izvršili trotoarji in tlak.
(4) Vpisati kraje, ki so določeni za javne trge in
tržišča, parke, vrtove, gozde, nasade kakor tudi za
zaščitni pas, z navedbo, kako jih je izvesti in kakemu
namenu naj služijo.
(B) Vpisati kraje, ki so odrejeni za javne zgradbe in
navesti njihov namen s potrebnimi podatki in zamislimi
o projektiranih zgradbah, toda z- ozirom na okolico, v
kateri naj se postavijo.
(') Vpisati kraje, ki so določeni za ' stavbišča z
ozirom na obstoječi in projektirani promet ter način
izvršitve in potrebnega razširjenja.,
(**) Vpisati kraje, ki so po § 20. gradbenega zakona
kot naravne lepote določeni za proglasitev v narodni
park, kako Jih je urediti in vzdrževati in za kakšen
namen jih je določiti.
.
.
'
(») Vpisati zgradbe, ki so po §§ 24. in 25. gradbe
nega zakona ugotovljene kot zgodovinske in umetniške,
in določiti načela, po katerih naj se vzdržujejo in čuvajo.
(«) Vpisati ulice z določenimi višinami zgradb po
širini ulic, ustanovljeni po gostoti naseljenosti in višini
zazidavanja v posameznih vrstah naselij (gradbenih
pasov), z navedbo načina zidanja v vsakem posameznem
pasu ali v vsaki ulici posameznega pasa. Prav tako je
določiti način zidanja na dvoriščih., toda z ozirom na
ukoriščehje stavbišča po razmerju, ki je določeno z
gradbenim pravilnikom.
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2. Po točki 2. odstavka 1. § 5. gradbenega zakona:
(*) Vpisati določene meje regulacijskega načrta, v
katerih leži gradbeni okoliš, zaščitni pas kakor tudi ono
zemljišče, ki se z regulacijskim načrtom lahko pritegne
za posebne potrebe in druge namene (kakor za tovarne,
ki razširjajo smrad in nesnago, apnenice, opekarne,
klavnice, poljedelska zemljiška itd.) po odst. 2. § ч б.
gradbenega zakona.
(2) Vpisati podrobno lego določenega gradbenega
okoliga z opisom načina, kako je označen na terenu, ako
je označenje izvršeno ali ga je treba še izvesti, in z
glavnimi značilnostmi za lažjo najdbo.
(3) Vpisati meje določenih gradbenih okolišev:
o ž j i h in š i r š i h , z opisom načina označenja-na terenu,
katero je treba izvršiti, in z glavnimi značilnostmi, po
katerih jih je mogoče razlikovali. Določiti smer, y kateri
se more vršiti razširjenje ožjega okoliša na širšem okoli
šu in način, po katerem je to razširjenje mogoče izvesti.
(*) Vpisati lego odrejenega zaščitnega pasa, katere
ga je v glavnem postaviti okoli gradbenega okoliša ali
med ožjim in širšim okolišem, z navedbo, kakšen način
pogozdovanja je nameravan in za kakšen namen je
določen. Ako je zaščitni pas določen za poljedelske
namene, je označiti vrsto setve in Če se smejo na njem
postavljati začasne poljedelske zgradbe za obdelovanje,
ali je v zasebni posesti, kakor tudi način, po katerem
je to zemljišče pogozditi, ako mora ostati stalen zaščitni
pas. Isto je določiti tudi za zaščitni pas, ki leži med ožjim
in širšim okolišem.
(6) Vpislti podrobno namembo in ukoriščenje zem
ljišča, ki leži med gradbenim okolišem in zaščitnim
pasom in mejo regulacijskega načrta po toč. 1. tega
oddelka.
(") Vpisati razdelitev ožjega in širšega gradbenega
okoliša na vrste naselij (gradbene pasove) in označiti
ulice, ki so določene za zazidavo po načinu gostega, sred
njega in redkega naselja. Potem one ulice, ki so v ožjem
okolišu določene za razne vrste industrije in obrti, katere
ne morejo biti v močneje naseljenem delu naselja. Enako
je označiti ulice, v katerih se lahko postavljajo mala
stanovanja .s posebnimi olajšavami, zgradbe v vrtovih
(city garden) in vile po posebnih predpisih.
(7) Popiïati način, po katerem naj se posamezne
važne ulice in trgi arhitektonsko oblikujejo in kakšna
poslopja naj se na njih zgradijo, kakor tudi kako naj se
uredi notranjost blokov, àko bi se postopalo po § 22.
gradbenega zakona.
(e) Vpisati razdaljo zgradb od ulične regulacijske
črte in od sosednjih mej in meje, do katerih se lahko
zazidajo notranje ploskve blokov glede na vrste naselij,
kakor so določene po posameznih gradbenih pasovih
(§§ 14. in 15.) in gostoti naseljenosti, toda upoštevaje
velikost stavbišča in razmerje ukoriščanja za gradnjo, ki
se mora določiti z gradbenim pravilnikom.
(9) Vpisati razdalje stanovanjskih in javnih poslopij
in sploh naseljenih delov selišča od posameznih zgradb
in naprav (instalacij), ki ne smejo biti v neposredni
bližini naselja, kakor so to: železnice, elektrovodi visoke
napetosti, cerkve in šole, pokopališča, vojne trdnjave,
aerodromi, tovarne, skladišča razstreliv, vodovodni stu-r
denci in rezervoarji, klavnice, konjedernice, živinska
sejmišča, skladišča za les, izvirki pitne vode, zbiralniki
za odpeljavo nečiste in padavinske vode itd. To najmanj
šo razdaljo Je določiti po pravilniku o razdaljah, ki ga
predpiše minister za gradbe v sporazumu z interesiranimi ministri po § 115. gradbenega zakona. Dokler se la
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pravilnik ne objavi, veljajo dosedanji predpisi kolikor
obstoje za vse zgoraj navedene zgradbe in naprave
(instalacije).
3. Po točki 3. odstavka 1. § 5. gradbenega zakona:
(*) Popisati vse potrebne predloge in osnove za
napravo in ureditev železniškega, tramvajskega, vod
nega, avtomobilskega in zračnega prometa, kolikor so v
zvezi z ureditvijo in regulacijo naselja, kakor jih je
projektant zamislil in kakor naj se izvršijo.
(2) Podati splošne odredbe glede projektiranega
generalnega načrta za izvršitev kanalizacije, plinovoda
in vodovoda ter smernice za izdelavo podrobnega načrta
in način izvršitve.
(3) Podati splošne odredbe za postavljanje elek
tričnih in telegrafsko-telefonskih vodov in objektov, ulice,
po katerih naj se napeljejo, in način izvršitve.
4. Po točki 4. odstavka 1. § 5. gradbenega zakona:
(') Izdelati program gradbenih del, ki se morajo
izvršiti v določenem roku, obsegajočem najmanj 5 do 10
let, in razložiti način financiranja, po katerem je mogoča
izvršitev vseh po programu predvidenih del. Obenem je
razložiti glavna načela projektirane regulacije, higien
ske, estetske, prometne in socialne težnje in način izvr
šitve po prednosti (redu graditve) po odobrenem grad
benem in finančnem programu.
(s) Finančni program je sestaviti po finančni zmož
nosti občine, da more iz rednih sredstev in predpisanega
regulacijskega fonda z rednim proračunom izvrševati
ureditev in regulacijo naselja po določenem programu za
gradbena dela. Za ona važna in potrebna dela, ki se ne
morejo izvrševati iz rednega proračuna (budžeta), je
določiti potrebne vsote, ki jih je nabaviti s posojilom aa
daljši rok, s pojasnilom, kako je posojilo amortizirati.
(3) Po določenem in odobrenem programu se morajo
ravnati vse občinske uprave. Izmenjave in dopolnitve se
smejo izvrševati samo po odobritvi pristojne oblasti, to
pa samo deloma, kolikor se že določeni in odobreni
program ne more popolnoma izvršiti.
5. Regulacija zunaj gradbenega okoliša.
Po odstavku 2. § 5. gradbenega zakona je določiti
namen in način ukoriščenja zemljišča med gradbenim
okolišem in zaščitnim pasom ter meje regulacijskega
načrta, kakor so ustanovljene po točki 1. oddelka 2. teh
navodil. Tukaj je treba določiti način zidanja zgradb
zunaj gradbenega okoliša in zaščitnega pa9a, kakor tudi
ploskve, ki bodo ukoriščene za poljedelske namene, ako
se iz katerihkoli razlogov mora dopustiti zidanje zgradb
tudi zunaj gradbenega okoliša na pasu, ki leži med grad
benim okolišem in zaščitnim pasom ter občinskim ozem
ljem — občinsko mejo. Postavljanje raznovrstnih zgradb
m ukoriščanje ploskev za poljedelske namene zunaj
gradbenega okoliša in zaščitnega pasa se sme vršiti
samo tedaj, ako je bil tudi za ta del poprej izdelan
regulacijski načrt in so bili izvršeni vsi s tem spojeni
Posli.
Popisati je način ureditve naravnih prirodnih lepot
*n proglasitve za narodne parke, ako so ti po § 20. grad
benega zakona last države, sosednjih občin ali zasebnih
lastnikov in kako naj se izvrši financiranje takih ustanov.
Po odstavku 3. § 3. gradbenega zakona je. določiti
način regulacije in njenega izvajanja, ako imajo naselja
skupen regulacijski načrt, kakor tudi način za financira
l e del, ki se morajo izvršiti iz skupnih sredstev.
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Gradbeni pravilnik.
Člen L

Vsebina gradbenega pravilnika.
Po § 6. gradbenega zakona določa gradbeni pravil
nik po krajevnih razmerah in potrebah in po odredbah
tega zakona:
1. Najmanjšo ploskev stavbišca in razmerje ukori
ščenja po vrsti naselja;
2. najmanjše dolžine front posameznih .stavbišč na
ulicah in trgih in medsebojno razdaljo zgradb na
dvoriščih;
3. lego stavbišč in svetlišč kakor tudi velikost svetlišč in njihovo razmerje proti zazidanim ploskvam;
4. predpise o izvrševanju posameznih elementov po
slopij in drugih zgradb ter v splošnem odredbe o teh
ničnih, higienskih, estetskih in varnostnih pogojih za vse
vrste zgradb;
5. zaščito sosednjih odnošajev, javnih predmetov in
najdb (izkopnin);
6. podrobne določbe o organizaciji in dolžnostih
gradbenega odbora, izdajanju regulacijskih črt in nivelet
in nadzorovanju med gradnjo;
7. po teh splošnih določbah se morajo z gradbenim
pravilnikom določiti podrobni predpisi, ki se nanašajo
na stavbišca in zgradbe ter postopek za gradbeno dovo
ljenje v smislu gradbenega zakona, toda za vsako naselje
posebej.

A. Predpisi za stavbišče.
Člen 2.
Stavbišče.
O Za stavbišče v smislu gradbenega zakona Je sma
trati vsako zemljišče, prostor ali teren, na katerem se
sme graditi. Da more zemljišče, prostor ali teren postati
stavbišče, mora ustrezati pogojem, ki sp predpisujejo s
tem pravilnikom in po krajevnih prilikah in potrebah
samega naselja, za katero se pravilnik predpisuje. V
smislu § 47. gradbenega zakona nastane stavbišče, ko
občina izda gradbeno dovoljenje za zidanje, ali ko odobri
parcelacijo po §§ 54. do 66. istega zakona.
(*) Stavbišče mora biti čim bolj pravilno in imeti
tako obliko, da je na njem mogoče postaviti zdrave in
udobne zgradbe po gradbenih predpisih. Stranice stav
bišca se morajo stikati čim bolj pravokotno.
(8) Velikost ploskve in dolžina lica (fronte) stav
bišca sta odvisni od vrste naselja (gradbenega pasa), v
katerem leži stavbišče in od višine zgradb, ki se za
posamezne vrste naselij osvoje.
(*) Po «dst. 1. in 2. § 6. gradbenega zakona je
najprej določiti najmanjšo ploskev stavbišca, najmanjšo
dolžino lic (front) posameznih stavbišč na ulicah in trgih
in medsebojno razdaljo zgradb na dvoriščih.
Člen 3.
Najmanjša površina stavbišca.
0) Po § 14. gradbenega zakona so predvidene trï
vrste naselij — gradbeni pasovi: gosto, srednje in redko.
Glede na to je treba za vsako teh naselij določiti naj-
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manjšo ploskev stavbišča. Kot merilo za določitev naj
manjše ploskve stavbišča se smejo vzeti naslednje po
dosedanji praksi zelo primerne ploskve:
2
1. za gosto naselje najmanj 300 m ;
2
2. za srednje naselje najmanj 360 do 400 m ;
2
3. za redko naselje najmanj 480 do 600 m ;
4. za večje vile in v vseh vrstah naselij najmanj
2
600 m ;5. za manjša podjetja in poljedelska posestva naj
s
manj 1000 m ;
.
6. za večja podjetja in poljedelska posestva najmanj
2
2000 m . '
2
, ( ) Te najmanjše mere ploskev je smatrati za po
vprečne vrednosti, ki se smejo po krajevnih prilikah,
načinu grajenja in posebnih potrebah pri nekih naseljih
povečati ali nekoliko zmanjšati (v južnih, obmorskih in
goratih krajih). Za večja naselja se smejo predpisati tudi
še druge mere za najmanjše ploskve stavbišča, ako zanje
že obstoje predpisi, katerih ni treba zamenjati ali se ne
morejo prilagoditi določeni delitvi in ako je že izvršena
delitev na gradbene pasove po odobrenem regulacijskem
načrtu. Za manjša naselja ni treba predpisati najmanjše
ploskve za vse zgoraj navedene vrste naselij, temveč
samo za ona, ki so odrejena z regulacijskim načrtom in
z uredbo o njegovem izvajanju. Ako regulacijski načrt
in uredba še nista izdelana, se.morajo najmanjše ploskve
določiti za vse vrste naselij, ki so, nameravana.
(3) Ako se pokaže posebna potreba, se smejo te
ploskve glede na nameravane višine zgradb v posamez
nih naseljih in pasovih tudi izpremeniti.
(*) Pri posebno ozkih zemljiščih ob važnejših ulicah
in trgih, kjer nikakor ni mogoče doseči povečanja ploskve
na ono mero, kakor jo določa pravilnik, ali se ne more
izvršiti apropriacija po § 52. gradbenega zakona ali
komasacija, se sme dvoje ali troje manjših nepredpisnih
stavbišč združiti v eno za postavitev ene zgradbe, toda
tako da vsak lastnik ostane v posesti svojega zemljišča,
ako je mogoče doseči privatnopravne sporazume.
Člen 4.
Najmanjša dolžina lica (fronte) stavbišča.
(*) Najmanjša dolžina lica (fronte) stavbišča se do
loči po vrsti naselja (pasa) namenu gradbenega bloka,
po velikosti odrejene ploskve in prometnih potrebah,
da li leži ob ulici, trgu itd.* določenem za trgovino, obrt,
stanovanje itd., kakor tudi z ozirom na estetične pogoje,
ki se morajo doseči na posameznih krajih.
C) Kot najmanjša dolžina lica (fronte) stavbišča se
sme vzeti:
1. za stavbišča v gostem naselju 10 metrov pri že
obstoječih parcelah in 12 metrov pri novih parcelah;
2. za stavbišča v srednjem naselju 12 metrov za ob
stoječe, odnosno 14 metrov za nove parcele;
3. za stavbišča v redkem naselju 16 metrov;
4. za stavbišča za večje vile, ki so na vse strani
proste, 18 metrov;
5. za stavbišča za večje trgovine, industrijska pod
jetja in tovarne 20 metrov;
6. za stavbišča za poljedelska posestva 40 metrov.
(*) Ako Je stavbišče namenjeno za manjšo trgovino
ali za stanovanje samo ene, družine, smejo dolžine frbnt
biti izjemoma nekoliko manjše od zgoraj predpisanih
ali onih. ki so odrejene za ulice z večjimi trgovinami, za
večja — prostega — stanovanja in saloli za večii promet.
Vendar pa ni treba v vsakem primeru iti pod 9 -metrov

dolžine lica pri naseljih, ki že imajo parcelacijo in ne
pod 10 metrov, kadar se vrši nova parcelacija.
(*) Dolžine lic (front) stavbišč na trgih in tržiščih
smejo biti večje ko v ostalih ulicah iste vrste naselja
glede na potrebo in možnost zidanja večjih zgradb na
teh trgih in tržiščih, za katere so potrebne večje dol
žine front.
(») Za naselja, ki se zazidavajo kot redka naselja.in
z zgradbami, ki so čimbolj oddaljene na vrtovih (city
garden), se sme za vsak primer posebej predpisati dol
žina lica (fronte) stavbišča in njegova ploskev.
e
( ) Velikost stavbišč za mala stanovanja je določiti
po § 46. gradbenega zakona in čl. 46. teh navodil.
Člen 5.
Razmerje ploskovnega ukoriščenja stavbišč.
1

i ) Ukoriščenje stavbišča za postavitev zgradbe se
določa z razmerjem zazidane ploskve proti nezazidani.
To razmerje se določa:
1. v gostem naselju na največ 60% pri. novih par
celah ali 75% pri že obstoječih;
2. v srednjem naselju največ 40% pri novih par
celah ali 60% pri že obstoječih;
3. v redkem naselju na največ 30% pri novih par
celah ali 40% pri že obstoječih parcelah;
4. v redkem naselju za večje vile 10—20% in za
vrtna naselja 30 do 40%;
5. v delih, določenih za industrijska naselja in slično,
na največ 60% pri novih parcelah ali 75% pri že obstoje
čih parcelah.
(2) Ako leži stavbišče na voglu med dvema ali več
ulicami, se sme zgoraj določeni odstotek zazidane ploskve
povečati še za 10%.
(3) Za velika in razvijajoča se naselja, kakor tudi za
razne druge vrste posebnih naselij se sme določiti tudi
večji zazidalni odstotek, ki sme biti nekoliko drugačen
nego za glavna predpisana naselja. V gostih in drugih
naseljih, kjer se lahko gradijo velika in javna poslopja
za banke, trgovine, skladišča, restavracije' in drügÄ'
poslopja, v katerih se ne stanuje, se sme zazidati tudi
vsa ploskev stavbišča in po potrebi razsvetliti odz^oraj.
Ako so v nadstropjih stanovanja ali oddelki za daljše
bivanje, je zgoraj predpisano ploskev zazidati samo v
osnovah teh nadstropij.
(4) Ako so poslopja grupirana strnjeno — v enem
delu naselja — med nekoliko ulicami ali na večjem
okolišu več ulic, se smejo velikost stavbišča, dolžina H^a
(fronte), razmerje ukoriščenja in dragi pogoji za stav
bišče določiti svobodno, ko je bil • predhodno odobren
načrt, po katerem je. zazidati ves del naselja ali okoliša
več blokov.
: ( s ) V glavnih ulicah in trgih, kjer so ozka ih dolga
zemljišča, ki nimajo dovolj ' dolžine lica (fronte) niti
zazidalne ploskve, se sme odobriti posebno ukoriščenje
zazidalne ploskve v zgoraj določenih mejah, ako se
doseže sporazum za skupno zidanje na dveh ali več
takih maihnih stavbiščih-zemljišČih.
_
(
(") Razmerje ukoriščenja one ploskve stavbišča, ki
je potrebna za zidanje, proti nezazidani ploskvi, ki mora
ostati prosta za vrtove, dvorišča in sploh za vir svetlobe
in čistega zraka, se mora v glavnem določiti z ozirom
na vrsto naselja in višino poslopij, kakor tudi eostoto
zazidanja y notranjosti dvorišča po spredaj določenih
'merah. To razmerje ukoriščenja mora biti v zvezi %višino poslopij in s prosto nezazidano n1o«i'vijo stav
bišča, toda približno po priloženi razpredelnici»
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Člen 6.
Visina zgradb.
(*) Po § 15. gradbenega zakona se odreja višina
poslopij po številu nadstropij, ki je določeno za vsako
ulico posebej in po gradbenih pasovih, v katerih ležijo
ulice. To število nadstropij je smatrati za največje, ki
se sme odobriti za posamezne gradbene pasove. Od teh
mej se sme popustiti po § 16. gradbenega zakona samo
pri monumentalnih poslopjih in spomenikih, kjer arhi
tektura zahteva posebno višino, in ako se s tem pridobi
v arhitektonskem in estetskem pogledu, kar se mora
izrecno ugotoviti in posebej odobriti od pristojnega ob
last va.
(*) Pri določitvi višine poslopij je treba upoštevati
višine posameznih nadstropij, ki so drugačne, ako so v
poslopjih samo stanovanja, ali stanovanja in prodajalne
ali kakšni drugi lokali, ali pa ako služijo poslopja samo
za trgovine in druge večje javne ustanove in podjetja.
Višina poslopij v posameznih ulicah naj bo največ enaka
širini ulice, toda v izjemnih primerih sme biti največ
enaka poldrugi (1 % kratni) širini "ulice. Višino poslopij
na voglih ulic različne širine je določiti po, širši ulici,
ako lice na ožji ulici ni daljše ko 16 metrov, sicer je
višino določiti po tej -~ ožji — ulici. V tem primeru sme
imeti poslopje večjo višino okoli vogla v ožji ulici do
12 metrov dolžine, kolikor regulacijski načrt in uredba
o njegovem izvajanju ne bi določala drugače.
(•) Višina poslopja se računi na sredini zunanjega
lica zgradbe (fasade) od hodnika (trotòarja) do najnižjega roba strehe ali gornjega dela glavnega venca. Ako bi
bili nad črto strešne konstrukcije — kapa — ali nad
glavnim vencem kaki nazidki (nastavki), je tej višini
prišteti količnik iz površine vseh nazidkov (nastavkov)
in njihove dolžine. Ako pa bi bil kap ali glavni venec
vzdolž lica prekinjen s stolpi, strmimi strehami ali
drugimi okrasnimi nazidki (nastavki), je višino poslopja
določiti z delitvijo skupne površine lica z njegovo
dolžino.
Člen 7.
Notranjost stavbišča in dvoriščna stanovanjska poslopja.
( l ) Dvoriščna poslopja se smejo graditi samo v za
to določenih ulicah in v predpisani razdalji od uličnega
poslopja. V glavnih ulicah in na trgih se morajo poslopja
zidati prvenstveno v ulični regulacijski črti. V stranskih
ulicah in onih, ki se določijo z uredbo o izvajanju regu
lacijskega načrta, se smejo poslopja izjemoma graditi
tudi na'dvorišču, ako skupna prostornina teh zgradb ni
večja od prostornine poslopja, ki se mora zgraditi v
regulacijski črti.
(*) Oddaljenost dvoriščnega poslopja od uličnega aH
medsebojna oddaljenost teh poslopij sme biti najmanj
kakor sledi:
1. v gostem naselju */» srednje višine poslopja na
ulici;
2. v srednjem naselju cela višina poslopja na ulici.
(') V redkem naselju se dvoriščna poslopja ne zida
jo, ako pa se morajo, ali ako so odobrena s posebnimi
predpisi, se smejo eraditi v medsebojni razdalji najmanj
dvakratne višine ulične zsradbe.
(*) Najmaniša razdalja dvoriščnega poslopja pri
gostem in srednjem naseliu ne sme biti maniša ko
5 metrov, ako vam/wt pred ognjem in drugi pogoji ne
zahtevajo večje mere.

(в) Ako služi dvoriščno poslopje za stanovanje in se
zida na dnu — začelju — stavbišča, mora biti oddaljeno
od sosednje meje — začelja — stavbišča najmanj za
3
/« višine zgradbe, najmanj pa 3 metre. Ako je stavbišče
globoko manj nego 30 metrov in ležijo proti meji začelja
stranski prostori, v katerih se stalno ne biva, se smejo
dovoliti tudi manjše razdalje, toda ne pod 2 metroma.
( e ) Dvoriščna poslopja morajo biti po višini vsaj га
eno nadstropje nižja od uličnih poslopij ali pa pritlična.
Iz upravičenih razlogov smejo imeti enake višine kakor
ulična poslopja, razdalja od teh pa se mora povečati za
višino nadstropja. Samo izjemoma smejo biti dvoriščna
poslopja višja, ako je to z ozirom na velikost uličnega
bloka mogoče in ako se ves blok arhitektonsko oblikuje
in doseže obveza za zazidanje vsega bloka.
(7) Gradnja stanovanjskih poslopij na dvoriščih ob
strani kot stranskih kril ni dovoljena. Krila poslopij se
smejo postavljati samo v toliko, kolikor so v zvezi s
stanovanjem na ulico. Taka krila so dopustna samo na
eni strani in to na oni, ki je ugodnejša za razsvetljavo.
V naseljih, ki so določena samo za stanovanja, in v
redkih naseljih se na dvoriščih ne sme zidati nobena
druga posebna zgradba ob strani (krilu) dvorišča.
V gostih naseljih in pri večjih poslopjih, ki niso dolo
čena pretežno za stanovanja, se sme na dvorišču dovoliti
gradnja poslopja s krili, ako ne služi za stanovanja.
Člen 8.
Lega dvorišča.
(*) Dvorišča so nezazidani del stavbišča in potrebna
za razsvetljavo ob njih ležečih prostorov, za promet,
varnost pred ognjem, za vir svežega zraka in razne
druge potrebe stanovalcev.
(J) Najmanjša skupna ploskev vseh dvorišč, katerim
je prišteti tudi svetlišča, je določena z razpredelnico га
zazidalne ploskve.
(8) Dvorišča morajo imeti po možnosti čim pravilnejšo obliko. Vsako dvorišče mora imeti dohod z ulice.
Ako je več dvorišč, morajo biti zvezana medsebojno
kakor tudi z ulico, da je mogoč prost prehod z vozmi.
Višina — niveleta — dvorišča mora biti tolika, da je
mogoče odvajati vodo na ulico, ako dvorišče nima kana
lizacije.
(4) Najmanjša širina dvorišča (razdalja dvoriščnih
poslopij) je:
1. v gostem naselju 3/s srednje višine poslopja na
ulici, toda ne pod 5 metrov;
2. v srednjem naselju cela srednja višina poslopja,
toda ne pod 6 metrov.
(5) Krog in krog obzidana — zaprta — dvorišča se
ne smejo napravljati, vendar sme občina v opravičenem
primeru v že zgrajenem gostem delu naselja ali pri
velikih poslopjih za vsak primer posebej dovoliti zaprta
dvorišča ob posebnih higienskih pogojih.
(") Dvorišča stanovanjskih ali najemniških poslopij
morajo biti popolnoma prosta.
(*) Pri javnih poslopjih, hotelih, gostilnah, kavarnah,'
trgovinah, prodajalnah, tovarnah, se sme dovoliti po
kritje dvorišča s stekleno streho neposredno nad naj
nižjimi nadstropji s sledečimi pogoji:
1. na dvorišče, ki naj bi se pokrilo, se ne smejo
odpirati vrata ali okna hlevov, stranišč, pralnic, kavar
niških kuhinj ali drugih enakih prostorov, ki kvari
jo zrak;
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2. na dvorišču ne'-smejo' biti greznice ali* gnoj
ne jame;
3. dvorišče se mora skozi stekleno streho dobro prezračevati;
4. steklena streha se mora napraviti iz žičnega stekla
ali pa je nad streho razprostreti žično mrežo, da se steklo
ne ubije.
(e) Služnost razsvetljave in oken presoja gradbeni
odbor samo na podstavi pismenih in zemljiškoknjižnih
listin, če pa takih ni, se ne more uvaževati. V takem
primeru se ugovori prizadetih upotijo na redno sodno pot.
• (9) Vse prazne ploskve dvorišča se morajo tlakovati
z gradivom, ki ne prepušča vode. Na dvoriščih in praznih
ploskvah pa se smejo napraviti tudi vrtovi s pogojem, da
se ločijo od zgradbe z najmanj 0-75 metrov širokim hod
nikom iz nepropustnega gradiva in zadostnim padcem za
odvajanje deževnice. Odvajanje vode z dvorišča se mora
vršiti hitro in po kanalih, ki morajo biti od zgradbe
oddaljeni najmanj 0-60 metrov.
Člen 9.
Svetlišča.
0) Splošni predpisi so razloženi v § 41. gradbenega
zakona.
( s ) Glede velikosti svetlišča napram dvorišču in
višini zgradbe veljajo naslednje mere:
1. kadar zaprta notranja dvorišča služijo za razsvet
ljavo posameznih stanovanjskih prostorov, morajo imeti
svetlišča pri dvonadstropnih zgradbah najmanj 12 m'
ploskve z najmanjšo širino 2-5 m, pri višjih zgradbah pa
za vsak meter višine nad drugim nadstropjem še po 1 m3
ploskve. Spalnice? ki se ne morejo postaviti proti ulici
ali proti predpisom ustrezajočemu dvorišču, se smejo
postaviti proti podolžni strani svetlišča samo tedaj, ako
je to zvezano s sosednjim obzidanim dvoriščem ali
svetliščem;
2. kadar taka dvorišča služijo samo za razsvetljavo,
stranskih prostorov, kakor: hodnikov, stranišč, stopnic,
• predsob, kopalnic, jedilnih shramb in pripremnic ali
drugih prostorov, v katerih se ne stanuje, mora imeti
svetlišče najmanj 6 m 2 ploskve z najmanjšo širino
2 metrov pri dvonadstropnih zgradbah, pri višjih zgrad
bah pa se za vsak meter višine nad drugim nadstropjem
Ploskev poveča še za 0-50 m 3 ;
3. svetlišča, ki sužijo samo za prezračevanje stranišč,
Morajo imeti najmanj 3 m 3 ploskve za dve nadstropji,
z
& vsak meter višine zgradbe nad drugim nadstropjem
Pa še po 0-10 m 3 več ploskve;
'4. pri zgradbah, kjer se dvorišča in svetlišča stikajo
2
dvorišči in svetliš>či sosednjih poslopij, se smejo spredaj
navedene ploskve zmanjšati za I /i.
( s ) Ploskev svetlišča se vračuni v nezazidani del
stavbišča kakor dvorišče.
•

%

Člen 10.
Preduhi.
, C1) Preduhi morajo imeti najmanj 2 m* ploskve z
na
]man>Šo širino 1 metra in z ventilacijo odšpodaj.
^ njimi se smejo prezračevati kopajnice, kloseti, shram
be in prostori s ploskvijo do 2 m 3
O Svetlišča in preduhi se ne smejo postavljati pri
Prosto stoječih poslopjih — vilah —, pri ostalih pa jih
JÖ omejiti na najmanjše število.
(*) Ploskev preduha- se vračuni v zazidani del
sgradbe.
>

B. Predpisi za zidanje zgradb.
*1. Tehnični predpisi.
a) S p l o š n i .
Tehnični predpisi po §§ 37. do 44. gradbenega zako-.
na tvorijo osnovo za sestavo tehničnih predpisov, ki jih
je vnesti v gradbeni pravilnik za vsako poedino bano
vino, oblast, del banovine, ali za vsako' posamezno na
selje, kolikor je to potrebno in izvedljivo po krajevnih
razmerah in razpoložljivem ^gradivu.
Člen 11.
Gradivo in njegova uporaba.
Po predpisanih normah za dopustna naprezanja gra
diva in obtežbe gradbenih konstrukcij* po § 36. grad
benega zakona se določi za vsako banovino, oblast ali
del banovine vrsta gradiva, ki se sme uporabljati za
gradnjo ter način uporabe, in vse to gradivo z vsemi
potrebnimi podatki je vnesti v gradbeni pravilnik. Pri
tem se more določiti tudi rok, v katerem se mora po
samezno gradivo, ki ne ustreza gradbenim predpisom,
je pa uporabljeno pri raznih zgradbah, zamenjati. s
predpisanim.
Člen 12..

*

Temelji zgradbe.
0) V gradbeni pravilnik je vnesti predpise o dovo
ljenem naprezanju zemljišča, na katerem se z ozirom
na preizkus zemljišč dotičnega naselja more postaviti
zgradba, in način fundiranje, ako se mora posebej do
ločiti glede na odst. 8. § 37. gradbenega zakona in na
higienske predpise o izberi zemljišč, na katerih se smejo
zgradbe postaviti.
(') Temelj zgradbe mora biti iz trdnega gradiva, Id
ne razpada v vodi, ležati mora na zdravem zemljišču
in imeti debelino, ki ustreza. obtežitvi po zgradbi, ki
se zida.
b) P o s a m e z n i d e l i z g r a d b e .
Člen 13.
Kleti
(*). Z\gradbenim, pravilnikom Ja"določiti način, po '
katerem naj se gradijo kl^ti in za .kaj naj se uporabljajo.
(3) Klet je najnižji del zgradbe, s prostori poljubne
globočine tal, ki se določa pò nosilnosti zemljišča, po
čl. 12. teh navodil in po možnosti pred poplavo in vlago
zemljišča' zavarovane izvršitve.
(8) Klet se sme zidati samo s trdim gradivom, ki ne razpada v vodi in v potrebni jakosti, ki je. v skladu
z obtežbo zgradbe.
Člen 14. -

•

Zidovi.
(') Zidovi se mora)o graditi po določilih § 37. grad
benega zakona po krajevnih prilikah in potrebah kakor
tudi po kakovosti, gradiva, ki. se sme uporabljati za
gradnjo, to pa z upoštevanjem dopuščenih nanrezanj
* »Službeni list« št. 324/31 iz leta 1932.
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gradiva in gradbenih konstrukcij; kakor so določena v morajo* zidati s cementno malto ali pa zamenjati s stebri
..iz kamna, betona ali železa.
čl. 11. teh navodil.
(10) Temelji zidov morajo biti postavljeni na dobrem
(2) Debelina zidov je odvisna od obtežbe zida, upo
rabljenega gradiva, njegovih minimalnih dimenzij, struk terenu in morajo segati najmanj 1 m pod površino
ture zida, od števila in višine nadstropij, od dolžine zemlje. Na vlažnih in poplavljanih krajih je uporabljati
zidov, od konstrukcije podstrešja in strehe in od klima- cementno malto ali pa je postaviti temelj na podlago
iz betona. Temeljni zid mora biti za 0-13 m debelejši od
tičhih razmer.
pritličnih, odnosno kletnih zidov.
f (3) Debeline zidov samo iz normalne opeke znašajo:
(") Stara opeka z dimenzijo 29/14/6*5 cm, kolikor je
1. debelina glavnih zidov pri pritličnih zgradbah in
v najvišjem nadstropju večnadstropnih zgradb pri glo- je še na zalogi, se sme uporabljati do določenega roka
v številu, ki ustreza debelini zidu> pri čemer se računa
bočini prostora:
do 4 metrov najmanj 0-25 m = 1 normalno opeko, za zid:
Уг opeke = 0-15 m,
2И opeke = 0-75 m,
od 4 do 6-5 metra najmanj 0-38 m = 1K normalne
1
opeka = 0-30 m,
3 opeke = 0-90 m,
opeke,
\Уг opeke = 0-45 m,
. 3 ^ opeke = 1-05 m.
od 6-5 do 8-5 metra najmanj 0-51 m = 2 normalni
opeki,
2 opeki = 0-60 m,
od.8*5 do 10 metrov najmanj 0-64 m = 2K normal
(1S) Pri popravilu zgradb se stari zidovi ne smejo pone opeke;
jačiti s prizidanjem.
2. pri večnadstropnih zgradbah, ako na glavnih zido
(") Prekatni ali na brano delani zidovi (§ 37., od
vih leži strop iz gred — tramov, se morajo zidovi v stavek 7) morajo biti okoli 15 cm debeli in se morajo
vsakem nižjem« nadstropju razširiti za 0-13 m, če se pa postaviti na temeljni zid iz opeke ali kamna ali meša
uporabljajo oboki iz opeke med železnimi nosilci, ali
nega gradiva, na katerega je položiti izolacijsko plast.
armirani beton ali 'katera druga novejša stropna kon Glavne grede so 13/13 do 15/15 cm močne, enako tudi
strukcija in končno tramovni stropi s slepim podom, se ostale grede konstrukcije. Kadar se stena takih zidov
morajo zidovi razširiti za (M3 m samo na vsaki dve nižji
zapolni z opeko ali z na zraku sušeno (nežgano) opeko,
nadstropji;
je potrebna še srednja vezna greda, če se pa napravi
3. ako so skozi glavne zidove speljani prosti okrogli obojestranski opaž iz desk, srednja greda ni potrebna.
Prekatne zidove je najbolje zazidati z opeko, ker so
(ruski) dimniki, sme biti zid tudi v najvišjem nadstropju
0*38 m debel; pri uporabi prelaznih dimnikov mora biti , trdnejši in se ne morejo zlahka zarediti miši in mrčes.
Najcenejša je zapolnitev zidov s primernimi kamenitimi
zid 0*64 m debel;
4. zaključni obmejni zidovi, ako ne nosijo stropa, ploščami ali pa z na zraku sušeno (nežgano) opeko.
Zidovi so lahki, Če se v zidu vcepi (spodaj) pokončno
smejo biti po 0-25 m debeli;
5. pregradni zidovi, ki delijo trgovine, skladišča ali kolje in zaplete.z razpolovljenimi kosi kolja in se ta
pletenina omeče na obeh straneh. Kjer je dosti slame; se
posamezna stanovanja, morajo biti 0-25 m, sicer pa
pokončno kolje lahko ovije s' pleteno slamo, ki se dobro
0-13 m debeli. Taki pregradni zidovi, na katerih leži na
eni strani stropna konstrukcija, ako je strop napravljen zbije in omeče na obeh straneh. Posebno dobra je za
iz tramov s slepim podom, železnih nosilcev, ali iz pletenje ržena slama, ker se lahko plete kakor protje in
armiranega betona ali kake druge konstrukcije do se da dobro zbiti. Najenostavnejše je,'če se zid z. obeh
6 metrov čiste razprtine, se morajo zidati v debelini strani obloži z deskami in zapolni z mahom ali ilovico.
1 normalne opeke (0*25 m), pri razprtini nad 6 metrov Pri zapolnitvi prekatnih sten je treba vedno paziti, da
pa v debelini \% normalne opeke (0-38 m) in smejo ne ostanejo v njih votline, ker prodira skozi nje pozimi
mraz in hlad, poleti pa vročina. Zato je treba protje,
biti skozi vsa nadstropja enako debeli. Nasprotno se pri
stropih iz zmorničenih stropnikov vzamejo zgornje mere slamo, mah ali .lovico, ali s čimer so zidovi pač zapol
samo v najvišjem nadstropju, z vsakim nižjim nadstrop njeni, dobro zbiti.
jem pa se povečajo za K normalne opeke (013 m).
(") Vsako poslopje mora biti od sosednjega ločeno
(4) Zidovi iz rabica ali mavčnih plošč za oddelitev s čelnim zidom, ki mora iti skozi vsa nadstropja ' in ne
trgovin, stanovanj in skladišč se smejo izdelovati v sme imeti odprtin. Ti/zidovi smejo biti na podstrešju,
debelini 8 cm v sicer 5 cm. Za oddelitev stanovanj *e ako niso obteženi, pri višini do 6 metrov po K opeke
morajo napraviti dvojni zidovi iz rabica v debelini 15 cm. debeli,,ako so višji od 6 metrov, pa po 1 opeko debeli.
V ostalih nadstropjih smejo.biti najmanj po eno celo
(5) Zidovi iz mešanega gradiva: opeke in kamna ali opeko debeli, v suterenu pa za V>' opeke mov:-.ejši
samo iz kamna zgrajeni zidovi morajo biti za 0*13 cm
(1% opeke).
debelejši od zidov iz same opeke.
(") Za požarne zidove veljajo določbe § 37., odst. 11*
(•) Zidove iz betona je izdelati po izmerah, ki se gradbenega zakona.
dobe po statičnem računu.
( i e ) Nazidek pri samo pritličnih poslopjih" mora biti
7
z ( ) Nabiti (phani) zidovi<*e morajo kot glavni in
najmanj 0-25 m močan (i opeka), ako pa leži na njem
obodni zidovi izdelati v debelini 0-60 m, kot pregradni
venec iz kamna ali, ostrešje, mora biti 0'38 metra
zidovi pa v debelini 0*45 m.
debel ( Ш opeke).:
(17) Čelni in 'požarni zidovi se morajo zvezati z
(>) Glavni zfdovi kleti njorajo biti vedno zidani iz
kamna, opeke ali betona, pri zgradbah z nadstropji se pa ostrešjem — 9trešno konstrukcijo — in na vsake 3 metre
morajo proti pritličnim zidovom ojačiti za 015 m. Samo dolžine ojačiti s stebri po 25 X 25 cm..
(1S) Zidovi na stiku s sosednjimi poslopji morajo biti
pri pritličnih zgradbah sine biti kletno zidovje enako
po 1 opeko debeli in mora imeti vsako poslopje svoj zid.
debelo kakor v pritličju in to, ako strop ni obokan.
(") Vsi venci morajo biti iz gradiva, ki je na zraku
(•) Zidani 9tebri morajo biti iz opeke, iz mešanega
gradïv#»pâ afimO tedaj, ako so- vsaj za 0-13 m širši ko stanovitno, in morajo biti zavarovani proti vremenskim
Slsta razprtina sosednjih okenskih odprtin. Ožji stebri se vplivom.

Î6. kos.
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C") Na zunanjem čelu poslopja se smejo sohe (liki),
okraski, podpirači in okrasni venci uporabljati samo
tedaj, če so izdelani iz gradiva, ki je na zraku stanovitno,
in če so dobro in trajno zvezani s trdnimi deli zgradbe.
(") Y krajih, kjer preti nevarnost potresa, je upo
rabljati prekatne zidove ali zidove iz armiranega betona
po za to izdanih predpisih, vsem nazidkom in čelmim
zidovom pa se je izogibati ali jih omejiti na najmanj
šo mero.
Člen .15.

(*) Strešna konstrukcija mora ustrezati določenim
tipom (razprtim' in predpisani obtežbi) ali statičnemu
računu.
(*) Pri stanovanjskih poslopjih, M sinejo imet* lese
no streho, toda imajo lesen strop v podstrešju, morejo
biti grede vpuščene v stropno konstrukcijo, toda-tako, da
z njo niso zvezane ali pa morajo biti vzdignjene nad
strop vsaj za 3 vrste opeke.
(*) V delih naselij, določenih za .vile in gospodarske
zgradbe, se sme izjemoma predpisati кгоу Џ gradiva, ki
ni odporno proti ognju (les, slama itd.), toda take zgrad
be morajo biti od ostalih zgradb oddaljene po odst. 2.,
§ 39. gradbenega zakona.
•'....-'

'

Stropi.
(*) Splošni predpisi za strope so podani v § 38. grad
benega zakona.
(3) Stropi smejo biti iz tramov, zmozničenih strop
nikov, lesenih tramov med železnimi nosilci, iz dvojne
lesene konstrukcije, ki se napolni z nezgorljivim, trdnim
gradivom, kakor tudi masivni: iz opeke med železnimi
nosilci, iz opečnih obokov, iz armiranega betona ali iz
katere druge sočasne konstrukcije, ki je preizkušena in
daje varno jamstvo zä trdnost.
(8) Z gradbenim pravilnikom se določijo vrste na
selij — gradbenih pasov —, v katerih se smejo zidati
zgradbe s stropi iz lesenih konstrukcij in prav tako tisti
deli naselij, v katerih se smejo'uporabljati tudi druge
vrste varnih in zdravstvenim pogojem ustrezajočih
stropov.
(*) Strope je nasuti z 8 do 10 cm debelo, popolnoma
suho in čisto plastjo zemlje ali z gradivom brez organ
skih sestavnih delov aH katerihkoli drugih zdravju škod
ljivih sestavin. Prepovedati je uporabo sipine od mavca,
papirja, cunj in drugih odpadkov. ' Podstrešje se mora
tlakovati z ognjevarnim gradivom (opeko, ilovico ali
betonom).
(") Stropi morajo imeti izmere, ki ustrezajo statične
mu računu.
•.•;'•••••
(e) Železni nosilci, morajo ležati na zidu v dolžini, ki
je enaka njihovi poldrugi (ly,) višini.
(7) Uporaba stropov iz armiranega betona ali katere
druge posebne ali nove konstrukcije se sme dovoliti
samo na podstavi po pristojnem organu izdelanih načrtov
in statičnih računov.
(8) Pri uporabi zidov za oporo obokov se smejo
zidovi izsekati samo za zidanje čeških in kapastih obokov.
Pri bačvastih obokih se mora spodnji del oboka zidati
obenem z opornim zidom. Uüoraba prekatnih zidov za
nošenje obokov je prepovedana. , Z zidanjem obokov,
razen pri stropih iz železne konstrukcije, se sme pričeti
sele potem, ko je zgradba sezidana in pokrita. .
C) Stropi podstrešja morajo biti tako močni, da
v
&drže zrušenje strehe, če bi se tak primeV dogodil.
(10) Pri stropih proti "zračnim bombam je postopati
Po posebnih predpisih, ki bodo zanje določeni.
( u ) Pri stanovanjskih poslopjih z več ko tremi nad
stropji nad pritličjem, kakor tudi pri drugih večjih po
slopjih za javno uporabo neglede, na število nadstropij,
mora biti strop na podstrešju izdelan iz armirane beton
ske konstrukcije.
.
'
Člen 16.
Strehe in krovi.
1

C ) Splošni predpisi za strehe so navedeni v § 39.
gradbenega zakona, •

(5) Krovi iz lesa ali slame ali sploh iz gradiva, ki je
'lahko vnetljivo, se smejo uporabljati samo pri skrajnem
nedostajanju dïugega gradiva in ob posebnih pogojih,
ki so določeni za gradnjo lesenih poslopij in зе morajo
pri izdaji dovoljenja navesti.
(") Vsa poslopja nad 6 metrov višine in z naklonom
strešne ploskve nad 25° morajo imeti na strehi držaje
ti& zadržavanje snega, gradiva in delavcev. To velja tudi '
za stara poslopja, ako se strehi popravlja ali izvršuje
večja poprava na robu strehe in žlebu. Pfbti dvorišču,
ki služi prometu, je napraviti snežni držaj sàmò tedaj,
ako meni gradbeno oblastvo, da je pOtreb'èïi. Pri.poslopjih, pri katerih je projektirana atika ali ležeči žleb, je,
ako sega strešna konstrukcija čez àtiko za več ko 40 cm,.
pločevinasti krov zaviti na zunanji strani navzgor in
takemu žlebu dati padec proti odtočnim cevem.. Snežni
držaj mora biti 40 cm visok in dovolj močeh.
(7) Vsa poslopja morajo imeti na strehi ležeče ali
viseče žlebove iz nepropustnega gradiva, iz katerih se
mora voda odvajati po odtočnih ceveh do kanalizacije.
Ako kanalizacije ni, se sme deževnica .odtekati v jarke
aH na ulico po lončenih ali betonskih ceveh pod hodniki
(trotoarji).
• ;
Člen 17.
Strelovodi.
1

C ) Na. poslopjih, ki služijo za shrambo razstreliva
ali vnetljivega gradiva, na tovapniških dimnikih, na
gledališčih.in vseh sličnih zgradbah je napraviti strelovod.
( a ) Pristojno strokovno oblastvo preizkusi po svojih'
strokovnjakih prevodno sposobnost strelovodov, čim se
postavijo in to ob prisotnosti in na stroške strokovnjaka,
ki je delo izvršil in ki mora eventualno ' vse potrebne
dopolnitve izdelati.
•
•
(>) Lastnik mora strelovod in od vodnike, vzdrževati
v dobrem stanju in se mora v ta namen strelovod vsaj ,
enkrat na leto strokovnjaško pregledati.
Člen 18.. . •
,.

*

i

Vezi in ključi.

V glavnih zidovih vsakega nadstropja je za vodo'ravno zvezo uporabljati prvenstveno obroč (okvir) iz
armiranega betona, kjer pa ekonomske prilike tega ne
dopuščajo, se smejo uporabljati železne vezi iz dovolj
močnega kovanega železa. Zavzvezo: vsakega etebra ali
zida s stropniki, je uporabljati kotve iz dovolj: močnega
kovanega železa. Ujpoçaba lesenih vezi je prepovedana^
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Člen 19.

gradiva, varnega pred ognjem, in imeti najmanj 1*10 m
čiste širine do ograje. Hodniki morajo imeti na zunanji
Stopnice.
strani zidano ali železno ograjo, ki je najmanj 1-0 m
( l ) Splošni predpisi in navodila so podana v § 40. visoka. Glavni vhod v stanovanja z odprtega hodnika
se ne sme dovoliti.
gradbenega zakona.
(*) Hodniki v javnih in javni uporabi namenjenih
(*) Glavna stopnišča pri stanovanjskih zgradbah
zgradbah
kakor tudi v monumentalnih- poslopjih se do
morajo izpolnjevati sledeče pogoje:
ločajo
po
posebnih predpisih glede na namen, katere1. da so zgrajena v posebnem prostoru in pokrita z
•jmu poslopje služi.
gradivom, ki je odporno proti ognju;
(3) Odprti hodniki in dvoriščni balkoni se računajo
2. da vodijo do najvišjega nadstropja;
3. da so tako položena in zgrajena, da jih je v pri v nezazidani del stavbišča, ako niso napuščeni več
meru ognja v zgradbi mogoče dalj časa vzdržati in ko 1-10 nj.
uporabljati;
Člen 21.
4. da imajo neposreden dostop z ulice ali iz dvorišča;
Dimniki.
5. da so z dnevno svetlobo dovolj razsvetljena.
(*) Stopnišče se sme razsvetljevati skozi stekleno
(*) Splošni predpisi za dimnike so določeni v § 42.
streho posebne konstrukcije, ako je vodoravno merjena
gradbenega zakona.
razdalja krakov najmanj enaka širini enega kraka.
(2) Dimnike je speljati vertikalno. Ako konstruk
Streha mora biti opremljena z ventilacijo. Železna streha
tivni razlogi zahtevajo, se sme od vertikalne lege popu
mora ležati na polnem zidu, ki sega nad površino strehe.
stiti največ 30". Dimniki morajo biti završeni najmanj
(*) Kletno stopnišče mora biti iz gradiva, ki je od 0-5 m nad slemenom zgradbe, nad površino krova pa
porno proti ognju. Od glavnega stopnišča mora biti loče-« najmanj 1*00 m. Dimniki pekarn in drugih večjih ognjišč
no z vrati ali pa mora biti dostopno iz dvorišča.
morajo imeti večjo višino in večjo odprtino.
(e) Ako stopnišče na podstrešje ni neposreden po
(-1) Čiščenje dimnikov je vršiti praviloma odzunaj
daljšek glavnega ali postranskega stopnišča, more biti
raz streho, čez katero je izpeljan dimniški most, in samo
leseno in zaprto z železnimi vrati, ali pa z vrati, ki so v izjemnih primerih skozi odprtine v dimnikih na pod
s podboji vred obložena z močno železno pločevino.
strešju in na spodnjem koncu, kjer je odprtine izrecno
( e ) Ležeča vrata (pritike) v stropu stopnišča niso napraviti. Odprtine za čiščenje dimnikov je opremiti z
dovoljena.
dvojnimi železnimi vratci (močnimi 4 mm in velikimi
O Vsako glavno stopnišče mora imeti med dvema 38/38 cm), ki se dobro zapirajo in ki jih je vdelati
nadstropjema vsaj eno 3 hodne širine dolgo počivališče. vstran od lesene konstrukcije.
(8) Širina stopnic je določena v § 40. gradbenega
(') Dimniške cevi se ne smejo izpeljati na prosto
zakona.'
neposredno skozi zid ali okna.
(*) Višina prehoda pod stopnicami in podesti mora
- (e) Dimnike je znotraj, na podstrešju pa tudi vnanje
znašati najmanj 2 metra.
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( ) Stopnice morajo imeti na prostem koncu varno ometati, zunaj strehe pa smejo biti tudi iz opeke z
zaglajenimi režami.
1 m visoko železno ograjo z lesenim ročajem.
. (") Dimniki večjih ognjišč, za kurišča centralnih
(") Višina (v) in širina (š) stopnic v hodni črti se
kurjav, sušilnic in si. morajo imeti najmanj po eno
določa kakor sledi:
opeko debele zidove, ki so izolirani od ostalih zidov
2 v + š = 61 do 65 cm.
in prostorov.
Pri glavnih stopnicah max. v/š = 16/29 cm;
(') Višina in debelina tovarniških dimnikov #e do
pri postranskih stopnicah max. v/š = 18/26 cm in
pri kletnih in podstrešnih stopnicah maximum loča po normah za visoke dimnike, predpisanih po § 36.
gradbenega zakona.*
v/š = 20/25 c m v
(") Zavite glavne stopnice ne smejo imeti v razdalji
Člen 22.
45 cm od zidu stopnišča manjše širine ko 29 cm, na
ozkem koncu pa ne smejo biti ožje ko 13 cm.
Kurišča.
( u ) V prostranih poslopjih more pristojna oblast
zahtevati več glavnih stopnišč.
H Splošni predpisi so določeni v § 49. gradbenega
(u) Stopnišča v javnih poslopjih se morajo izvršiti zakona.
po posebej predpisanih popojih.
(*) Ognjišča, s katerimi je razumeti tudi štedilnike
(") Ti predpisi ne veljajo za 'stopnišča, ki vežejo v kuhinjah in peči v sobah, morajo biti tako konstru
posamezne oddelke kakega stanovanja, aH za stopnišča
irana, da v njih gorivo izgori popolnoma, dim pa ima
enorodbinskih hiš, ako sestoje iz pritličja in eneçjà nad- prost izhod.
stropja; zanje veljajo olajšave za mala stanovanja.
( a ). Ognjišča se morajo kuriti praviloma iz zaprtega
1
C ") Dimenzije stopnic v zgradbah z več ko petimi prostora;
(4) Peči v notranjosti stanovanj bodisi da se kurijo
(5) nadstropji ali v javnih in monumentalnih posloniih
se določajo posebej glede na namen, kateremu zgradbe odzunaj ali odznotraj, morajo imeti tam,. kjer pada
pepel, na podu podlogo iz kovine, kamna ali opeke.
služijo.
(5) Postavljanje ognjišč na podstrešju jej prepo
Člen 20.
vedano.
Hodniki.
(•) Pogoje, s katerimi se morejo napraviti kurjave
na zrak, paro ali vodo, je določiti na podlagi načrtov,
V) Prosti hodniki, ki so na zunanjih zidovih zgrad ki jih je predložiti za vsak primer in za katere nosita
be ali v sami zgradbi, kadar služijo kot edina zveza
* >Službeni list« št. 495/56 iz 1. 1932.
med stanovanji in glavnim stopniščem, morajo biti iz

16. ko*.
odgovornost projektant in izvršitelj. Načrti za ta dela
morajo biti pregledani in odobreni po pristojnem stro
kovnem oblastvu.

Člen 24.
Balkoni, galerije ali erkerji (zaprti balkoni).

7

( ) Sušilnica se sme namestiti v kateremkoli nad
stropju zgradbe, ako ustreza predpisom § 43. gradbe
nega zakona, toda mora se zapirati z železnimi vrati.

Balkoni, galerije ali erkerji se dovoljujejo v vtTir
cah, ki imajo nad 10 metrov širine in v višini naj
manj 4 metrov nad trotoarjem. Odnes teh balkonov in
8
galerij
sme znašati največ do 1-20 metra. V primorskih
( ) Peči za peko je zgraditi iz snovi, ki vzdrži ogenj
in jih postaviti tako, da je njihova zunanja zgornja in južnih krajih se smejo postavljati balkoni tudi v
ploskev vsaj 1 m pod zgornjim masivnim stropom, nji ulicah, ki so ožje ko 10 metrov, toda odnes ne sme
hove stranice pa so najmanj 0-60 metra oddaljene od znašati več ko eno dvajsetinko (Vso) ulične širine. Vsi
vsakega gorljivega sestavnega dela. Te peci se smejo „ti pomoli morajo biti od sosednje zgradbe oddaljeni
namestiti samo v pritličnih prostorih popolnoma ločene najmanj za enkratni odnes ter se smejo izvršiti v taki
in tako razvrščene, da so v vsakem pogledu zavarovane dolžini, kakršna se za posamezne ulice določi z uredbo
o izvajanju regulacijskega načrta.
pred požarom.
(•) Ako stoji peč za peko v oddelku, ki meji na
sosednji zid, se mora od tega izolirati s Y3 opeke debe
lim zaključnim zidom tako, da ostane med tem in last
nim mejnim zidom 0-15 m širok prazen prostor.
(10) V stanovanjih, kjer bivajo, milarji, peki, žganjarji itd., je treba posebno paziti na zgradbe, ki jih
okrožajo, posebno na hleve, svinjake, drvarnice itd. Peči
morajo biti od takih zgradb oddaljene najmanj 6 metrov,
sicer jih je ločiti s posebnim požarnim zidom, kakor je
zgoraj navedeno. Ognjišča, kakršna imajo kovači, klju
čavničarji, puškarji, bakrarji, zvonarji, kotlarji in drugi
obrtniki, ki delajo ,z močnim ognjem, je postaviti pod
oboke, odporne proti požaru. Požarni zidovi morajo biti
38 cm (1И opeke) debeli. Dimniki se morejo speljati
v nekoliko poševni smeri, po potrebi pa jih je opremiti
za zadržavanje isker s tako zvano golšo kakor pri topilniških pečeh in s klobukom. Tla takih prostorov morajo
biti tlakovana s kamenitimi ploščami, opeko ali beto
nom. Pod iz desk ali lesa je prepovedan.

C. Deli zgradbe zunaj ulične črte.
člen 23.
Rizaliti aH podnoïki.
(*) Za olepšavo lica (fasade) — pročelja — po
slopja se sme izvršiti razširjenje temelja — podnožja —
Preko ulične regulacijske črte. Največji prestop podnožja
8
me znašati 10 cm v ulicah do 10 metrov širine, 15 cm
v
ulicah od 10 do 16 metrov širine in 20 cm v ulicah
nad 15 metrov širine.
"
(') Rizaliti, portali s stebri, stebri in podpore, lizee> ograje, stopnice in stopnice na prostem se smejo
Postavljati zunaj ulične regulacijske črte samo z dovo
đenjem pristojne oblasti. Ti prestopi so dopustni samo
v
ulicah, ki so širše ko 10 metrov, in to v ulicah do
iß metrov širine 15 cm, nad 15 metrov pa 30 cm od
regulacijske črte. Pri višini nad 5 metrov se smé ta
Prestop podvojiti. V podolžni smeri prestop ne sme pre
segati dveh petin pročelnega zidu.
n

(") Pri monumentalnih Javnih poslopjih in pri po
slopjih, ki qo obrnjena na javne trge in tržišča, odobrav
a izmero podnožij in prestopov pristojno oblastvo od
Primera do primera.
. (*) Javno zemljišče, ki ga zavzemajo podnožje in
rizaliti, preide v . porabo lastnika poslopja, in sicer
Ploskev podnožja breznlačno. nloskev rizalita pa proti
Plačilu določene uporabne takse.

člen 25.
Trgovinski portali in izložbena okna.
1

i ) Trgovinski portali in izložbena okna, ki so vde
lana v zid, se smejo na uličnem zidu poslopja uporab
ljati samo v tako širokih ulicah, v katerih ne ovirajo
prostega uličnega prometa.
(") Trgovinski portal, odnosno izložbeno okno sme
segati največ do stropa prvega nadstropja, čez ulične
črte pa do V« širine hodnika, toda največ 30 cm. Za
uporabo te ploskve je plačevati določeno letno takso.
(3) Ako. ima zgradba rizalit, se sme uporaba izlož
benih oken prepovedati.
(*) Pri uporabi trgovinskih portalov, odnosno izlož
benih oken je odsekavanje zidnih stebrov prepovedano.
Uporaba izložbenih oken je prepovedana na trotoarjih,
ki so ožji ko 1*50 m.
(«) Venec nad trgovinskim portalom je pokriti z gra
divom, ki je varno pred ognjem, in na tem vencu je, če'je
nad 40 cm širok, napraviti žleb in odtočno cev, ki sega :
do površine hodnika.
(•) Svetiljke za razsvetljavo izložb in viseče table
(firme) se smejo namestiti na ulici najmanj 2'5 m
visoko nad hodnikom — trotoarjem — in z odneeom,
ki ne presega širine hodnika.
Člen 26.
Stopnice zunaj ulične črto.
Stopnice zunaj ulične črte se smejo napraviti samo
tedaj, ako se raztezajo ob vsej dolžini poslopja. Prestop :
stopnic preko ulične črte ne sme biti večji ko 30 cm.' :
Člen 27.
Odprtine za spravljanje drv.
(*) Odprtine za vmetavanje drv so na hodniku pre
povedane. Kjer take odprtine že obstoje, se morajo ooS
straniti v roku enega leta od dne, ko stopi ta pravilnikv veljavo. Isto velja ludi za kletne stopnice, ki se ne
smejo pričeti na hodniku zunaj zidne ploskve.
(') Samo v izjemnih primerih, kjer je vmetavanje
drv drugače nemogoče, se sme od primera do primera
dovoliti naprava'odprtine na trotoarju.
Člen 28.
Okna v ulični črti.
(*) Kletna okna, mreže in oknice pritličja v ulični
črti se smejo odpirati samo navznoter ali v ravnini ?
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2. Higienski predpisi,

zidu, že obstoječe take konstrukcije, ki se odpirajo
navzven, pa se morajo preurediti v ' določenem roku.
(') Pritlična ali kletna okna, ki so obrnjena na vrt
pred hišo, se smejo odpirati tudi navzven.

a) S t a n o v a n j s k a
Člen 32.

Člen 29.

Velikost stanovanjskih poslopij.

Vhodna vrata.

(*) Najmanjše samostojno stanovanje mora po § 26.
gradbenega zakona imeti sobo, kuhinjo, shrambo in
stranišče.
1. Pri vsakem stanovanju mora imeti kuhinja naj
manj 8 m 2 ploskve (z najmanjšo širino 2 metrov), soba
пајтацј 18 m 2 (z najmanjšo širino 3 metrov) in shramba
najmanj 2 m 2 ploskve;
2. stranišče mora biti veliko, najmanj 0-90 m na
1-20 m;
3. dve taki stanovanji smeta imeti tudi skupno

(») Vsa vhodna vrata z ulične strani se morajo
odpirati navznoter.
(») Glavni vhod pri večnadstropnih poslopjih mora
biti najmanj 1-50 m širok in 2-80 m visok in mora imeti
vrata na dva tečaja. Pri večjih in stanovanjskih poslopjih
se smejo zahtevati večje dimenzije in več vhodnih vrat.
( s ) Pri pritličnih in enonadstropnih zgradbah je
najmanjša dopustna širina vhoda l - 30 m.
(*) Ako je dvorišče nad 40 metrov globoko in so
ob. njem ločena stanovanja, je z ulice skozi zgradbo
napraviti prevoz z najmanjšo širino 2-50 m.
•
.(") Vhodna vrata ob sosedu je postaviti na poseben
zidani ali leseni steber.
(•) V gostem in srednjem naselju je poleg vsakega
glavnega vhoda namestiti pripravo, s katero se daje
znak za odpiranje vrat.
(7) Kletna vrata se ne smejo udelati v zidove ob
ulici.
Cleu 30.
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4. soba mora biti ločena od kuhinje s posebnim
vhodom;
5. višine prostorov so predpisane v §§ 30. in 46.
gradbenega zakona.
(') Navadno samostojno stanovanje mora imeti 2
sobi, predsobo, poselsko sobo, kuhinjo, shrambo, kopal
nico (kjer sta vodovod in kanalizacija), stranišče, odde
lek za kurivo in sušenje perila.
1. Najmanjša ploskev poselske sobe je 6 m 2 ;
2. te prostore je tako razporediti, da so glavni pro
stori posredno zvezani s kuhinjo.
. . . . . .
(») Tla stanovanjske zgradbe morajo v pritličju ležati
najmanj 0-50 metra nad okolnim terenom in prav toliko
nad najvišjo vodo, ako je zemljišče poplavljano.

Altane in verande.
(*) Altane se smejo graditi samo v ulicah, ki зе
določijo z gradbenim pravilnikom.
(2) V gostem naselju se smejo graditi altane samo
v ulicah, ki so široke 10 metrov in več, zaprte altane
pa samo v ulicah, ki so široke 15 metrov in več.
. (3) Odprte altane se smejo graditi samo.v razdalji
najmanj 1 metra od meje sosednjega stavbišča in z
največ 1-20 m velikim prestopom, ki se računa.od ulične
črte do. roba venca na altani.
'
(«) Zaprte altane se smejo graditi na razdaljo naj
manj 3 metrov od meje sosednjega stavbišča in s pre
stopom, ki znaša največ Vis ulične širine, toda ne nad
1-30 m.
(•) Odprte altane se smejo namestiti samo pred
takimi nadstropji, katerih tla so vsaj 4-50 m visoko nad
hodnikom, zaprte altane pa samo tam, kjer so tla vsaj
6-0 m visoko.
(*) Najnižji deli altane morajo biti najmanj 4-0 m
visoko- nad površino hodnika.
( 7 ) Za zaprte altane.mora lastnik za ves čas uporabe
Se pred izdajo dovoljenja plačati določeno takso.

Člen 33.
Stanovanja v kleti (podzemlju).

Člen 31.
Pristreški in platnene senfnice.
1

poslopja.

,

i ) Nad vrati, ki stoje v ulični, črti, se sme upo-'
rabiti pristrešek samo z dovoljenjem pristojnega oblaetva. Ta - streha mora imeti varno železno konstrukcijo,
prepovedano pa je za njeno : podporo postaviti stebre
na hodniku.
(*) Pristreški in platnene senčnice se smejo upo
rabljati najmanj v višini 2-30 m nad hodnikom, ne smejo
pa segati preko hodnika.
(*) Pri hišah z vrtom ?predal ali ki stoje prosto,
•e smejo pristreški uporabljati poljubno.

(») Prostori v kleti — podzemlju — se smejo dovo
ljevati tudi za stanovanja in delavnice, ako ustrezajo
•določbam §§ 29. in 30. gradbenega zakona.
(2) Stanovanja in delavnice, ki se smejo namestiti v
podzemlju, morajo ustrezati naslednjim pogojem:
1. Tla (pod) v podzemlju morajo ležati najmanj
0-5.0 m nad najvišjo gladino talne vode, nad uličnim
kanalom in najvišjo vodo bližnje reke;
2. tla (pod) podzemlja morajo imeti izolacijski sloj,
ki popolnoma preprečuje prodiranje vlage iz zemlje.
Zidni deli, ki so v zemlji, morajo biti obloženi z îzoli-,
rajočim slojem;
3. vsak oddelek v podzemlju se mora posebej kuriti
in imeti svoje okno, ki se odpira odznotraj; dolnji rob
okna mora biti vsaj 0-10 m nad višino trotoarja;
4. pod okni podzemlja ne smejo biti izpeljani kanali
z umazano vodo, ako pa so izpeljani, morajo biti iz ne
propustnega gradiva;
5. kadar je nivo ulice ali dvorišča nagnjen, je za
določitev višine tal (poda) v podzemlju vzeti najvišjo,
točko terena ob .stanovanjskih prostorih.
3
( ) Z. gradbenim-pravilnikom se določijo ulice, v
katerih je dovoljeno graditi poslopja s stanovanji v pod
zemeljskih prostorih ali za delavnice in druge slične
zgradbe za daljše bivanje- po § 29. gradbenega zakona.
(*) Ako so v kleti — podzemlju — nameščeni pro
stori za centralno kurjavo, jih je popolnoma zaščititi
pred vlago in zavarovati z zadostno ventilacijo.
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Člen 34.
Stanovanja na podstrešju.
(*) Stanovanja na podstrešju in v mansarđi morajo
biti po §27. gradbenega zakona zavarovana pred mrazom
in toploto.
г
( ) Na podstrešju, kjer je mogoče narediti stano
vanja, je napraviti poseben strop s streho iz gradiva,
varnega pred ognjem. Ta stanovanja morajo ustrezati
naslednjim pogojem:
1. Oddelke in hodnike, ki vodijo do njih, je od
ostalih delov in od podstrešja ločiti z zidovi;
2. med krovom in stropom je pustiti zračni prostor;
3. srednja višina oddelkov mora znašati naimani
2-50 m;
4. okna se smejo odpirati tudi navzven, njihova
skupna površina pa mora znašati najmanj V» osnovne
ploskve oddelka;
5. površina oken, ki dajejo svetlobo odzgoraj, mora
obsegati najmanj V» osnovne površine;
6. oddelki se smejo kuriti vsak zase in odznotraj;
7. tla nad stropom je na zanesljiv način zavarovati
pred požarom, tla kuhinje pa morajo biti iz nezapaljivega gradiva;
8. kuhinje in pralnice se morajo opremiti z odvod
nimi cevmi za vodo.
Člen 35.
Zavarovanje pred vlago.
Ç1) Pod stanovanjskimi prostori v pritličju je na
praviti kletne — podzemeljske — prostore, v nasprot
nem primeru je temelje zgradbe popolnoma izolirati in
onemogočiti pristop vlage.
(*) Zemljišče, na katerem se postavi zgradba, mora
biti zdravo. Ako je zemljišče okuženo, se mora najprej
r a z i n u ali očistiti, in ako je potrebno, je zidovje in
tla popolnoma izolirati pred vlago in jih obložiti, kakor,
to predpiše in ukaže pristojno oblastvo.
O Zidove vsakega stanovanjskega poslopja' na
zemljišču, ki zadošča vsem predpisom, je zavarovati pred .
Prodiranjem vlage, in sicer se:
, 1. pri poslopjih s kletjo 'napravi izolacijska plast v
zidu 0-15 m nad tlemi kleti; .,
2. pri poslopjih brez kleti 0-15 m pod tlemi pri
tličja.
. ..
(*) Lego izolacijske plasti je v- načrtu označiti.
Člen 36.
Okna.

ima več sob, so dopustni, ako se z njimi ne zmanjšuje
svetloba in zračenje dotičnih prostorov.
(*) Ploskev oken na straniščih ne sme biti manjša
2
kakor 0 4 m .
5
( ) Pritlična okna na ulico, ki segajo v višino do
3*5 m nad gornjim robom hodnika, se morajo odpirati
navznoter.
(") Kletna okna in mreže se morajo odpirati samo
navznoter.
7
( ) Z gradbenim pravilnikom se določijo ulice, v
katerih se smejo udelati železne mreže v pritličnih oknih.
'

Člen 37.

Pralnice in likalnice za perilo..
(') Pralnice in likalnice za perilo je napraviti y vsa-:'
kem stanovanjskem poslopju, ki ima več ko 2 stanovanju
V poslopjih do 8 stanovanj zadošča en tak prostor zapralnico in eden za likalnico. Ti prostori se smejo name
stiti v kleti ali na podstrešju ter morajo imeti vodovod
in kanalizacijo. Ako so na podstrešju, morajo biti od
ostalih delov nadstropja izoliram z masivnim stropom.
( s ) Kjer ni vodovoda in kanalizacije, mora bitipral-^
niča zvezana s posebno jamo ali greznico.
Člen 38.
Stranišča.
Splošni predpisi so podani v § 31. gradbenega
zakona.
(J) Za naselja in ulice, v katerih je izpeljana kanali
zacija, veljajo določbe, ki so predpisane za gradnjo in
uporabo kanalizacije. V naseljih in delih naselij, kjer
kanalizacija ni izpeljana, se smejo stranišča zvezati z
greznicami. Dopustna so tudi suha stranišča, izolirana od
glavnih prostorov po tipih in predpisih, ki jih določi
ministrstvo za socialno politiko in narodno zdravje, in*
kj so zvezana z greznico.
(a) V stanovanjskih poslopjih mora biti stranišče od
ostalih prostorov ločeno z obojestransko ometanim
zidom, ki mora biti, ako je iz opeke, debel 13 cm, ako.
je iz rabica,.pa 8 cm. Stranišče mora imeti okna na.•
dvorišče ali na svetlišče.
.v
(3) Tla stranišča morajo ležati na masivnem stropu.
(*) Za vsako delavnico in vsak poslovni prostor, v (
katerem je zaposlenih najmanj 5 delavcev, mora biti
zgrajeno v istem nadstropju posebno dovolj razsvetljeno
in prezračevano stranišče. Stranišče mora biti najmanj
0-90 m široko in 1-20 m dolgo. Stranišča v javnih in za.
javno uporabo namenjenih poslopjih se morajo zidati po
poäebnih predpisih. Pri tem je treba paziti, da se tam,,
kjer so nameščeni pisoarji ali je več stranišč, pusti pred'
njimi zadosten prostor, ki popolnoma loči stranišče od
hodnika z dvojnimi vrati, od katerih so nameščena prva
v zidu tega prostora, druga pa na samem stranišču.
Stranišče mora biti napravljeno pri oddelkih, h katerim
spada.

Splošne določbe so podane v § 28. gradbenega zakona.
Ç) Prostori za daljše bivanje: vse stanovanjske sobe,
Poselska soba in kuhinja morajo imeti neposredno luč z
ulice ali dvorišča skozi okna, katerih ploskev mora
Jfcetî najmanj ^ o ploskve prostora, ki se razsvetljuje,
a mera se mora v glavnem ravnati po zemljepisni širini
•* Mimatičnih razmerah dotičnoga kraja v mejah od V»
( s ) Vsaka odvodna cev stranišča, ki je nameščena v ••
° ° Vio ploskve prostora, ki se razsvetljuje.
notranjosti poslopja, se mora opremiti z ventilacijsko
,
(3) V ozkih ulicah in kjer so visoka poslopja, se sme cevjo,, ki sega nad strešno površino.
0 raz
m e r j e povečati, v širših ulicah in na prosto odprtih
(•) Stranišča, ki so postavljena na dvorišču zase.in.'
,,.• ^ r o s t ° r i h pa zmanjšati. Prav tako : se smejo dovoljevati ločeno od ostalih prostorov, morajo biti od glavne zgrad
anjše odprtine na straneh, ki so obrnjene proti močnim. be dostopna po kritem hodniku.
' .:.;
rov
° m in izpostavljene hudim mrazom,
(7) Stranišča morajo biti zvezana z greznicami po
-j.-y). Odprte in zaprte altane,— verande .—.-in slični
ceveh iz neprodirnega (nepropustnega) gradiva. Upo°-elki pred okni posameznih. prostorqv stanovanja, ki. raba lesenih cevi je prepovedana.
..••-. .'.

16. kos.

158
C) Stranišča se morajo postaviti tako, da niso v
škodo zgradbi niti sosedu. Stranišča, ki niso prirejena
za eplakovanje z vodo, morajo imeti obodne zidove, ki
dobro izolirajo pline in vlago, in sicer mora biti obodni
zid, ki leži ob sosednji meji, najmanj 0-25 m debel in
zidan v cementni malti, ostalo obodno zidovje, če se ne
zida tako, pa mora imeti 0-15 m širok razstop.
(») Dohod v stranišče z ulice ali s stopnišča je do
pusten samo tedaj, ako je od teh ločeno z razsvetljenimi
prostori, ki jih je mogoče prezračevati od strani
Člen 39.
Greznice.

!

(') Greznice morajo biti na vseh straneh obzidane
s hidravlično apneno malto in znotraj ometane. Velikost
greznice se določa po številu oseb in prostorov, kate
rim služi.
s
. ( ) Odprtina greznic mora biti zaprta s kamenito
ali.železno ploščo, tako da izparica ne more prodirati
nk dvorišče. Greznice se morajo zgraditi po načelih
septičnih (gnilobnih) jam in bo načrte zanje predpisalo
ministrstvo za socialno politiko in narodno zdravje.
(3) Kadar se napravi kanalizacija, se morajo te
greznice izprazniti, razkužiti z ugašenim apnom in zasuti.

njaka, je treba odvažati na ulico ali cesto, v greznice
ali kanale.
(•) Vodnjaki se morajo vsaj enkrat na leto očistiti.
7
( ) Vodnjaki se ne 9mejo graditi v kleteh in blizu
železnic, v bližini pokopališč pa se vodnjaki za pitno
vodo sploh ne smejo napravljati.
8
( ) V hribovitih krajih, kjer ni talne vode, se smejo
napraviti kapnice in hrami za zbiranje padavinskih vod
po načinu, običajnem v teh krajih, toda s potrebnimi
čistilniki in izolirano od okolice.
b) P o s t r a n s k e

zgradbe.

Člen 43.
Hlevi za živino.

Splošne določbe so podane v § 32. gradbenega
zakona.
(*) Ti prostori se. smejo namestiti v pritličju in samo
izjemoma v podzemeljskih prostorih zgradbe na pod
ročju, ki je določeno z regulacijskim načrtom in uredbo
o njegovem izvajanju. Prepovedano je nameščati take
prostore ob ulični črti, od oken stanovanjskega poslopja
pa morajo biti oddaljeni najmanj, 5 m. Ako so hlevi
nameščeni v podzemeljskih prostorih ali napol v pod
zemlju, mora ležati masivni strop v taki višini, da so
okna hleva nad zemljiščem (terenom), kanalizacija in
Člen 40.
ventilacija pa morata biti popolnoma dovršeni.
Pomijščnice.
(a) Ako so nad temi prostori stanovanja, se mora
Pomijščnice, ki niso v zvezi s kanalizacijo, se morajo pod stanovanji napraviti masiven strop.
(") Zidovi prostora proti sosedu morajo biti nepro
zgraditi na isti način kakor greznice. Okoli pomijščnic
se mora nabiti 0-50 m debela plast ilovice. Pomijščnice pustni za tekočino in morajo imeti po možnosti izola
morajo biti tako velike, da se morejo vsaj enkrat na leto cijsko 4 zračno plast.
( ) Vsi.prostori morajo imeti zadostno ventilacijo in
očistiti. Pomijščnice, odnosno njihove zunanje ploskve
morajo biti od zgradbe in soseda oddaljene najmanj z gnojnimi jamami zagotovljeno Čiščenje.
( s ) Shrambe za živinsko hrano je zavarovati pred
1-0 m.
požarom, in zajamčiti njih zračenje.
Člen 41.
(") Hlevski pod se mora tlakovati z 20 cm debelo
Smetišča — gnojišča.
plastjo ilovice ali pa napraviti iz kakega drugega ne
" Smetišča — gnojišča — morajo biti oddaljena ali propustnega gradiva v zadostnem padcu proti kanalu
ločena od stanovanjskih zgradb in imeti po možnosti
za odvajanje nečiste tekočine.
betonirano jamo, zidano s hidravličnim gradivom ter
(7) Z uredbo o izvajanju regulacijskega načrta in.z
dober pokrov. Kjer se gnoj večkrat odvaža, se smejo gradbenim pravilnikom se morajo označiti deli naselja,
smeti zbirati tudi v posebnih železnih zabojih s po v katerih se smejo postavljati hlevi za živino, in njihova
krovom.
razdalja od stanovanjskih zgradb, kakor tudi določiti
tiste ulice, v katerih se morajo obstoječi hlevi prilago
Člen 42.
diti tem predpisom v določenem roku, ako se smejo
Vodnjaki.
hlevi v njih tudi dalje obdržati, ali pa odstraniti iz ulic,
(*) Vodnjaki (studenci, izvirki) kapnice po § 33. v katerih se ne smejo več zgraditi.
gradbenega zakona.
. Člen 44.
•' (')• Tam kjer ni vodovoda, se smejo graditi vodnjaki
ali kapnice.
Svinjaki.
(3) Praviloma mora imeti po možnosti vsaka zgrad
J
( ) Stalni svinjaki morajo biti zidani iz masivnih
ba svoj vodnjak.
zidov,
imeti morajo pred ognjem varen krov, potrebne
(*) Vodnjaki se morajo postavljati na takih krajih,
ki so zadostno oddaljeni od stanovanjskih poslopij, stra zračnike .in betonski tlak s predpisanim padcem proti
nišč, pomijščnic, jam, gnojišč in kanalov. Vodnjaki odprtini za odvajanje nesnage.
(") Svinjaki se morajo postaviti najmanj 6 metrov
morajo biti od gnojišč in greznic oddaljeni najmanj 10
do 15 m, od stanovanjskih in sosednjih zgradb pa 3 od oken stanovanjskega poslopja, s pomijščnico in gnoji
ščem pa morajo biti zvezani s kanalom.
do 10 m.
(») Predpisani in iz lesa zgrajeni svinjaki se morajo
(») Zunanji okvir in pokrov vodnjaka morata biti
postaviti
najmanj 1 m od soseda, dočim se masivno
trdna in popolnoma varna. Vodnjaki morajo biti zidani
zidani
svinjaki
smejo postaviti tudi na sosednjo mejo,
0-80 m visoko nad zemljo in opremljeni s pokrovom.
toda v tem primeru se mora na sosednji meji postaviti
Okoli vodnjaka ae mora napraviti betonski tlak v širini
1 m z naklonom od vodnjaka. Vodo, ki se izliva iz vod dvojni zid s 7 cm Široko zračno izolacijo.

l6.~kos.
. (*) Prepovedano je postavljanje
čni Črti.

svinjakov v uli

3. pregradni zidovi med stranišči in stanovanjem
smejo biti napravljeni kot prekatne stene, ki so najmanj
( ) Z uredbo o izvajanju regulacijskega načrta in z 15 cm debele in na obeh straneh dobro z malto ometane.
gradbenim pravilnikom se določijo naselja, deli naselij Drugi pregradni zidovi se smejo napraviti iz katerega
ali ulice, v katerih se smejo graditi stalni ali začasni koli gradiva, toda če so napravljeni iz lesa, se morajo
svinjaki, kakor tudi rok, v katerem se morajo obstoječi na obeh straneh dobro z malto ometati;
svinjaki prilagoditi tem predpisom ali odstraniti iz ulic,
4. zidovi okoli ognjišč morajo biti masivno zidani
v katerih ne smejo ostati in se ne smejo zgraditi.
in morajo presegati osnovno ploskev, ognjišča na vsaki
strani najmanj za 0-40 m;
Člen 45.
5. zidovi z dimniki morajo biti masivno in solidno
zidani. Naprava dimnikov iz pločevinastih cevi ni do
Ledenice.
voljena;
6. lesene stene mednadstropja ali podstrešnih pro
(•) Ledenice se morajo tako namestiti in urediti, da
ne nastane škoda ne na lastni n e na sosednji strani. storov,, kolikor ne služijo za podstrešne potrebe, se
Zidovi ledenic, ki so nameščene v stanovanjskem po morajo na notranji strani ometati z malto;
7. leseni stropi vseh stanovanjskih prostorov se
slopju, morajo biti dovolj debeli in zidani v cementni
malti s potrebno zračna izolacijo. Tla ledenice morajo morajo obložiti s trstiko in ometati z malto. Samo izje
biti iz gradiva, ki ne prepušča tekočine. Strop ledenice moma se smejo dovoliti okrašeni leseni stropi;
8. zgradbe se morajo pokriti z gradivom, varnim
mora biti močno obokan in ločen od stanovanjskega
oddelka ali delavnice nad njo z izolacijskim gradivom, pred ognjem;
9. balkoni, hodniki okolu zgradbe, verande in pòdki preprečuje prodiranje vlage in razen tega tudi slabo
streški se smejo napraviti popolnoma iz lesa;
prevaja toploto.
10. za odpadke iz stranišč, kjer ulica ni kanalizirana,
(») Voda,- ki se nabira zbog tajanja ledu, se mora se smejo napraviti najmanj 2-00 m globoke enostavne
s posebno odvodno, z zapiračem opremljeno cevjo od
zidane jame (greznice), ki so odznotraj sirovo in fino
vajati v hišni kanal ali poseben rezervoar, ki je izdelan
ometane s portlandcementom in pokrite z močnim po
iz nepropustnega gradiva in opremljen z napravo za
krovom iz trdega lesa.t Te jame morajo biti oddaljene
izmetavanje vode.
od stanovanjskega poslopja najmanj 6 metrov, od vod
(3) Z uredbo o izvajanju regulacijskega načrta in z njakov 8 metrov in od sosednjih mej najmanj 3 metre;
gradbenim pravilnikom se določijo ulice, v katerih se
11. za zbiranje gnoja se morejo napraviti enostavne
•smejo ledenice postavljati, in način pokrivanja zase jame, ki morajo biti pokrite ter oddaljene najmanj
stoječih ledenic. Prav tako se določi rok za popravo 7 metrov od vsakega stanovanjskega poslopja in 2 metra
obstoječih ledenic ali za njihovo odstranitev iz ulic, v od sosednjih mej;
katerih se ne smejo več zgraditi.
12. širina stavbišča pri malih stanovanjih, ki se ne
grade izt lesa, sme biti tudi manjša nego je predpisana
za stavbišča- v redkih naseljih. To velja zlasti za delav
c) O s t a l e z g r a d b e .
ska in druga mala naselja s cenenimi stanovanji, kjer se
morejo zidati po dve zgradbi skupaj s skupno kanali
Člen 46.
zacijo ali greznico. Širina — dolžina l i c a — stavbušča
Gradnja malih stanovanj.
se sme v tem primeru zmanjšati do 8 metrov;
13. globina stavbišča v obeh primerih ne sme biti
Splošne določbe po § 46. gradbenega zakona.
*
manjša
ko 30 metrov. Izjemoma se smejo pri malih
0) Za mala stanovanja, ki se smejo graditi na kra
delavskih
in drugih cenenih naseljih dovoliti tudi manjše
jih, določenih z regulacijskim načrtomi in uredbo, veljajo
posebne olajšave. V manjših naseljih se smejo take globine, toda ne manjše ko 20 metrov. Zazidana ploskev
zgradbe postavljati po posebnih tipih, kjer pa nedostaje sme znašati največ 50% stavbišča. Ako se razen stano
vanjskega poslopja nameravajo zgraditi še druga gospo
cenenega gradiva, so dopustne tudi zgradbe iz prekatnih
8
darska
poslopja (hlevi, kolnioe, sušilnice itd.), mora biti
|en, lesa in si. Tipe za take zgradbe mora izdelati
ta globina za toliko večja, kolikor je eventualno potreb
občina in jih izdajati malim lastnikom brezplačno.
no za dosego spodaj predpisanih razdalj med temi in
C) Z gradbenim pravilnikom in uredbo se določijo
stanovanjskimi poslopji, odnosno od sosednjih mej; '
deli naselja in ulice, v katerih se smejo take zgradbe
14. leseno poslopje mora biti oddaljeno od sosednjih
Postavljati.
mej na straneh najmanj 10 metrov, tako da je nezazidani
3
( ) Za take zgradbe veljajo poleg predpisov iz § 46. •
gradbenega zakona in čl. 14. tega pravilnika še naslednji prostor med njim in sosednjim, na enak način sezidanim poslopjem širok najmanj 20 metrov. Ta razdalja od
Posebni predpisi:
sosednjih mej se sme v izrednih in upravičenih primerih
1. .zidovi pritličnih zgradb z mednadstropjem (meza po pristojnem oblastvu zmanjšati pod 10 metrov, toda
ninom) ali brez njega, podstrešnega stanovanja — man- nikdar ne sme oiti manjša ko 8 metrov, zbog česar se
t д- e "~ a l i V e n o n a d s t r o P n i o zgradbah se smejo izvršiti
morajo v vsakem takem primeru predpisati pogoji, 6
Iu
di kot prekatne stene (iz kamna, lesa in opeke katerimi se dovoljuje zmanjšanje razdalj.
°benem), mednadstropje in podstrešni prostori pa mo15. v nezazidanem prostoru med širšim pročeljem
r
ejo biti tudi iz lesa; "
zgradbe in sosednjo mejo je dovoljena izvedba nizkih
2. temelji in podlaga takih zgradb morajo biti ma^ , in visokih prizidkov k poslopju, in sicer:
*У?° zidani, pritličje pa se m o p postaviti s potrebno
"' a) nizki, masivno zidani prizidki, kakor terase, stop
vodoravno izolacijo najmanj 0-50 nad zemljišče .— teren
nišča itd. do največje višine 1-25 metra nad uličnimi
* * к о je pod zgradbo klet, morajo biti kletni zidovi masivdohodi, sosednji meji pa se ne smejo približati bolj ko
> Wet sama pa napravljena iz opeke ali betona;
na 8 metrov. Ti prizidki se smejo tudi pokriti;
5
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b) vi9oki prizidki s pogojem, da ne segajo več ko
1 meter od zgradbe in njihova širina ni večja ko SA
širine dotičnega pročelja;
c) prav tako se smejo k poslopju prizidati na pro
storu med glavnim pročeljem in ulično črto stopnice po
toč. a), segati pa ne smejo več ko 2 metra od njega.
Člen 47.
Gradnja vil in vrtnih zgradb (city garden).
Z regulacijskim načrtom in uredbo o njegovem izva
janju se morajo določiti deli naselij in ulic, v katerih se
smejo graditi samo vile in vrtna poslopja po predpisih
za gradnjo v redkih naseljih ali po posebnih predpisih,
ki so izdelani v duhu teh navodil. Za take zgradbe
smejo glede stavbišča in zidanja veljati predpisi teh
navodil, ali pa se smejo odobriti olajšave tako za velikost
stavbišča kakor tudi za način zidanja, in to za poedina
poslopja ali dele naselja, kolikor je pač treba omiliti
splošne predpise.
Člen 48.
Delavnice in ateljeji v stanovanjskih hišah.
(*) Delavnice in ateljeji industrijskih gran, ki pro
izvajajo večjo toploto, prah ali neprijetne pare, ali
povzročajo velik ropot, ki eventualno predelujejo za
ogenj nevarno gradivo, se morajo od • stanovanjskega
oddelka izolirati z zidovi in stropi in opremiti s primer
nimi pripravami za prezračevanje.
( 3 ) Delavnice za predelavo lesa morajo biti popol
noma izolirane od stopnic, k vodijo y zgornje stano
vanjske dele.
( 3 ) : Stopnice, ki' vodijo v take delavnice, ne smejo
biti skupne s stanovanji in se morajo zidati% varno pred
ognjem, delavnice pa se morajo epremiti z železnimi
vrati, ki se odpirajo navzven.
•' • (*) Mizarski klej se sme kuhati samo v zaprtem,
pred ognjem varnem oddelku.
(B) Za zbiranje lesenih odpadkov se mora zgraditi
poseben, zaprt prostor.
(•) V delavnicah se sme zaposliti sâmo toliko delav
cev, da pride na vsakega posameznika najmanj 10 m3
zračnega prostora, med poedinimi delavnimi mesti pa
mora ostati najmanj 1 meter širok prazen prostor.
(T) Ateljeji, ki služijo umetniškim namenom, se
smejo ob pogojih, navedenih v čl. 34. teh navodil name
stiti tudi na podstrešju.
t

Člen 49.
' ... • «v Peslovni lokali, skladiSča.
"
(*) V najemnih hišah nameščeni poslovni lokali se
morajo, dob.ro' ter pred ognjem in prodiranjem plinov
varno ločiti od stanovanjskih oddelkov.
.,;. (») Poslovni lokali za pripravljanje in prodajo sirovin.in proizvodov, ki radi trotini jo, širijo neprijeten in
nezdrav duh ali so lahk* zapaljivi, se. morajo razen tega
Jpčiti od stopnišč, ki vodijo k stanovanjem ter opremiti
e;.prezračevalno pripravo in železnimi vrati, ki se od
pirajo v odprte prostore.
(.*) Tla oddelkov, ki služijo za pripravljanje, zapalji
vih tekočin, se morajo napraviti* iz nepropustnega in
pred -ognjem varnega gradiva. Imeti morajo močan
padec proti jami, ki je pokrita z železno mrežo.

(*) Prostornina te jame mora biti tako velika, da y
nujnem primeru lahko sprejme vso množino napravlje
nih; tekočin.
(5) Tla poslovalnic, ki služijo za prodajo življenskih
potrebščin, se morajo napraviti iz gradiva, ki ne pre
pušča vode.
:
( e ) Poslovne lokale klobasarjev in mesarjev mora
lastnik opremiti s tlemi, ki so za tekočino nepropustna,
ki se lahko perejo in snažijo, stranske zidove pa mora
istotako s takim gradivom 2 metra visoko obložiti.
(') Lastniki večjih špecerijskih trgovin, ki v svojih
poslovalnicah prodajajo zapaljive in eksplozivne snovi,
morajo tâko blago spraviti v posebne prostore, ki se.
zapirajo z železnimi vrati.
Člen 50.
Gospodarska — pridobitna — poslopja.
(») Gospodarska poslopja kakor hlevi, sušilnice, šupe
za vozove, drvarnice, navadni kokošnjaki in slične zgradbe
za domačo potrebo, se smejo postavljati v srednjem in
redkem naselju, toda ,le v ulicah, ki se določijo z uredbo
o izvajanju regulacijskega načrta, in sicer samo na zad
njem delu stavbišča, da so iz ulice čim manj vidna.
Hlevi in slične zgradbe se smejo postavljati samo na
stavbiščih z večjo globino in na zemljišču, ki omogoča
odvajanje vode, ako kanalizacija ni izvršena.
(*) Vse te gospodarske zgradbe ne smejo v.nobe
nem primeru biti višje od uličnega poslopja. Hlevi se
smejo napraviti tudi iz prekatnih sten, pokriti se morajo
z negorljivim gradivom, sušilnice, šupe za vozove, drvar
nice in navadni kokošnjaki pa se smejo napraviti popol
noma iz lesa. Od vsestransko prosto stoječih poslopij iz
trdega gradiva morajo biti'hlevi oddaljeni najmanj 6 me
trov. Od zgradb, ki so napravljene iz( slabega gradiva (po
tipu malih stanovanj), mora znašati ta razdalja najmanj
10 metrov v veeh smereh.
. . . ' ' .
Člen 51.
t

Šupe, barake.

Drvarnice, šupe, klonice, pralnice in sploh katere
koli zgradbe iz desk se smejo postavljati samo s poseb
nim dovoljenjem in v ulicah, ki se za.to določijo z.ured
bo o izvajanju regulacijskega načrta in na način, ki se
ustanovi z gradbenim pravilnikom. V glavnem.se take
začasne zgradbe ne smejo postavljati v ulični črti, temveč
morajo biti od nje odmaknjene najmanj za 10 metrov.
/

Člen 52..
Garaže.

Garaže za avtomobile," bodisi stalne ali začasne za
lastno uporabo, se ne smejo postavljati v regulacijski
črti, temveč samo v notranjosti-dvorišča. Z uredbo o
izvajanju regulacijskega načrta se določijo ulice, v baterih se smejo postavljati večje garaže za najem in za
osebno uporabo, z gradbenitn - pravilnikom pa način zida
nja in zavarovanja garaže. Izjemoma se sme dovoliti po
stavitev garaže v regulacijski črti, ako je <garaža v
suterenski (pritlični) zgradbi (z ulice), ali pa se zgradi
v ograji kot sestavnÀ del ograje (z ravno streho).
' .' •
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č) Z a s e b n a p o s l o p j a za j a v n o u p o r a b o i n za
o b r t n e , t r g o v i n s k o in i n d u s t r i j s k e n a m e n e .
Člen 63.
Splošni predpisi.
(*) Zasebna poslopja za javno uporabo in za obrtne,
trgovinske in industrijske namene se smejo postavljati
samo na krajih, ki so določeni z regulacijskim načrtom
in z uredbo o njegovem izvajanju in s pogoji, ki jih
predpisuje gradbeni pravilnik.
(2) Vse zgradbe, ki služijo za namene delavnic ali
industrijskih podjetij ali imajo tak značaj in so zdru
žene z velikim hrupom in ropotom, se v gostem naselju
sploh ne smejo postavljati, v srednjem in redkem pa
samo, ako v njihovem sosedstvu niso zgrajene ali niso
projektirane šole, bolnice, cerkve in take javne zgradbe,
katerih delovanje bi se moglo z njimi moliti. Pod to
prepoved ne spadajo tiskarne in delavnice, ki so v
zvezi s prodajalnico, in sploh take delavnice, za katere
oblastvo ustanovi, da se glede regulacije skladajo z jav
nimi in z interesi sosedov.
5
(*) Za one zgradbe, podjetja in delavnice, glede ka
terih je za izdajo gradbenega dovoljenja po § 121. zakona
o obrtih pristojna občina, se morajo dovoljenja izdajati
po določbah §§ 84. do 91. gradbenega zakona, ko se
predhodno pridobijo pristojna izvršna dovoljenja za kra
jevno pravico in odobritev za izvrševanje dotičnega ipodjetja ali posla.
(*) Za podjetja in delavnice, za katere je pristojno
drugo obče upravno oblastvo, je treba predpisanim
vlogam,, prilogam in načrtom po § 128., odst. 2., toč. 2.,
zakona o obrtih, priložiti še potrdilo občinske oblasti o
regulacijski črti za posestvo, na katerem se namerava
postaviti podjetje ali delavnica, da li je zemljišče po
regulacijskem načrtu določeno za gradnjo delavnic ali
podjetij, kakor tudi če ustreza pogojem, ki so pred
pisani z uredbo o izvajanju regulacijskega načrta ,in
gradbenega pravilnika.
'
.
, (°) Občina sme odreči gradbeno dovoljenje kljub
odobreni krajevni pravici in pravici za izvrševanje do
tičnega posla, ki ju je izdalo pristojno oblastvo.
(e) Odobritev načrta za zasebna javni uporabi na
menjena poslopja po odst. 2. § 84. gradbenega zakona,,
ki se izdaje po odst. 2. § 87. istega zakona, velja samo
za ona poslopji, ki so kot samostojna namenjena
izključno za javno uporabo, ali so v neposredni zvezi z
drugimi oddelki, ki.niso vsi namenjeni za javno upo
rabo. Katera poslopja je treba smatrati za poslopja, ki
so namenjena javni uporabi v smislu odst. 2. § 84. grad
benega zakona, in način, po katerem se odobrujejo taki
načrti, je razloženo v odst. 3. čl. 72. teh navodil.
Člen 54.
Predpisi za napravo industrijskih podjetij in delavnic.
0) V delih naselij, ki so določeni za postavljanje
üiduetrijskih podjetij in delavnic z značajem tovarn, in
kjer so zanje rezervirane posamezne ploskve, se smejo
t& zgradbe postavljati po volji in potrebi v ulični črti kot,
gosto ali srednje naselje, ali kot redko naselje, odnosno
prosto stoječe z. vrtom pred hišo, kakor se pač določi
z reguiacjjgjf^ načrtom in uredbo o njegovem izvajanju.
(*) Ob ulici se sme postaviti po določenem tipu
najmanj 1-50 m visoka ograja.
. •.
•.

Ж

(3) Stavbišče mora imeti najmanj 40% prostega dvo
rišča za nova podjetja.
(4) Za izolirane tovarne, ki so od meje sosednjega
zemljišča oddaljene vsaj 20 metrov, od ulične črte pa
najmanj 10 metrov, se smejo predpisi tudi omiliti, toda
v tem primeru se mora strogo paziti tako na predpise
za varnost oseb in imetja, kakor tudi na javne zdrav
stvene predpise.
(°) V vsakem poslopju se mora napraviti stopnišče,
pri daljših zgradbah pa na vsakih 40.metrov razdalje po
eno stopnišče, ki je varno pred ognjem in 'ima 1*5 m
široke stopnice.
•
(") Nesnažne in smrdljive tekočine, izmečki in od
padki se morajo na tak način odstranjevati, da ne okuži
jo zraka niti zemljišča, za predelavo pripravljeno gradi
vo pa se mora tako hraniti, da ne vpliva kvarno na
zdravje stanovalcev v sosedstvu.
C) Na vsakih 20 v tovarnah zaposlenih oseb se mora
napraviti stranišče z enim sedežem in pisoarjem, toda
ne manj ko dve stranišči.
,
(8) Posamezna poslopja morajo biti v taki razdalji
drugo od drugega, da so v primeru ognja lahko pristop
na za gasilna' sredstva.
(°) Uporabljena tovarniška voda, kolikor, se spušča
v javni kanal, se mora sbiaditi na + 35° C in po potrebi
očistili.
(10) Po splošnih pravilih sme pristojno oblastvo po
svoji uvidevnosti dovoliti olajšave, nasprotno pa sme
v primeru potrebe določiti pogoje, ki segajo preko teh
pravil.
(") Za izvršitev higienskih in tehničnih predpisov
velja tudi pravilnik o higienskih in tehničnih zaščitnih
merah v podjetjih, ki ga je predpisalo ministrstvo za
socialno politiko in narodno zdravje.
Člen 55.
Industrijska podjetja, ki razširjajo smrad.
i1) Tovarne, ki razširjajo smrad, se smejo graditi
samo na zemljišču, ki je. za to določeno. V tem pogledu
za male ali velike industrije in tovarne ni razlike.
(2) Tovarne, ki razširjajo smrad, so zlasti naslednje:
1. naprave za čiščenje živalske dlake;
2. rafinerije za mineralno olje;
3. naprave za čiščenje mehurjev in črev;
4. naprave za sežiganje kosti;
5. naprave za beljenje kosti;
6. naprave za kuhanje kosti;
7. naprave za drobljenje kosti;
8.. naprave za kuhanje mizarskega kleja;
9. konjedernice;
' r
10. tovarne za kis;
•
: 11. tovarne za loj;"
. 12. livarne kovin, kolikor se taljenje ne/vrši v talil
nih lončkih, in naprave za proizvajanje sirovih kovin;
13. ' varilnice firneža (pokosta);
14. plinarne;
15. svečarne (razen livaren sveč iz ' izgotovljenega
stearina);
16. naprave za hitro beljenje;
17. vsakovrstne, naprave za izdelajo .blaga za vžiga- ,
nje. kovnice;
]"'•".
18. tovarne za izdelavo katranske lepenke in klobučevine;
19. tovarne za kolomaz, kolikor se izdeluje s segre
. , ' • ' •
\ vanjem;
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20. tovarne za koks;
21. peči za proizvajanje saj;
.
22. naprave, za namakanje lana in konoplje;
23. tovarne za olje;
24. tovarne za parafin;
25. peči za.praženje;
26. milarne;
27. tovarne za špirit;
28. usnjame (brez namakalnic za kože in delavnic
za bela usnjarska dela);
29. tovarne za gnojila;
30. klavnice;
31. kemične tovarne;
32. varilnice krvi in luga, in
33. končno vse industrijske grane, katere oblastvo
od primera do primera označi za take.
3
( ) Naprave za z b i r a n j cunj, kosti itd. se smejo po
stavljati samo v pasih nas sija zunaj okoliša, ki je dolo
čen za stanovanja in na zemljišču, ki se določi z regula
cijskim načrtom in z uredbo o njegovem izvajanju.
. Člen 56.
Dimniki tovarn in industrijskih podjetij.
*
(1) Za tovarniške dimnike se smatrajo taki dimniki,
ki odvajajo izgorine ognjišč in imajo 5 m2 več kurilne
ploskve.
(») Dimniki ognjišč z rešetko od 0-20 m2 in več
ploskve se smatrajo istotako za tovarniške dimnike.
(3) Tovarniški dimniki morajo segati vsaj 3 metre
nad slemena zgradb, ki jih v krogu 50 metrov obdajajo.
Ako bi se v tem krogu sčasoma zgradilo višje poslopje,
se morajo ti dimniki naknadno dvigniti do pogojene
višine.
(*) Pri kurjavi s koksom ali plinom sme pristojno
oblastvo od teh pravil izjemoma popustiti, ako krajevne
razmere to dopuščajo.
Člen 57.
Sušilnice, opekarne in apnenice.

Člen 58.
Parni kotel.
(') V neposrednem sosedstvu gozdov, ki služijo za
odpočitek, kakor tudi v neposrednem sosedstvu zemljišč
s parki, je prepovedano postavljati kotle za industrijske
namene. 2e obstoječe kotle je odstraniti v roku, ki je
določen z gradbenim pravilnikom.
2
( ) Navadni parni kotel se sme postaviti v prostoru,
ki je opremljen s streho lahke konstrukcije, ki pa je
varna pred ognjem in najmanj 3 metre oddaljena od
meje sosednjega stavbišca.
3
( ) Pododdelki, ki služijo bivanju ljudi,; nadalje v
oddelkih, ki imajo masivne strope ali so obokani, je
prepovedano postavljati tak kotel.
(*) Manjši kotli z vodoravnimi cevmi, nadalje kotli
z manjšo prostornino ko ^.00 litrov, kakor tudi pri par
nih kurjavah uporabljeni proizvajalci pare, pri katerih
parni pritisk ne presega 0-6 atmosfere in ki so oprem
ljeni z varnostnim ventilom, z varnostnimi-cevmi in z
avtomatično napajalno črpalko, se smejo uporabljati
kjerkoli in v kateremkoli oddelku.
6
( ) Pri kotlih, katerih kurilna površina ne presega
2
3 m , se smejo uporabiti za odvajanje dima navadni
hišni dimniki, prepovedano pa je speljati vanje paro.
(") Parne kotle je zazidati zase in jih postaviti na
popolnoma izolirani temelj, ki se mora ločiti od zidov
zgradbe z najmanj 15 cm širokim razstopom.
Člen 59.
Uničevanje dima.
(*) Ognjišča tovarniških dimnikov se morajo opre
miti z ustrezno kurilno napravo za uničevanje dima.
(2) Interesirana stranka sme sistem za uničevanje
dima prosto izbrati, če pa ne bi ustrezal, ga mora v do
ločenem roku zamenjati.
(3) Za kurjavo z uničevanjem dima se smatrajo
kurjave s plinom in koksom in one, pri katerih se izgoreline iz dima izločajo kot svetlosiv dim.
Člen 60.

Delovni stroji.
(*) Prostori, v katerih se suši slad, ako se sušilnice
4
grade po starem načinu brez sladarenja z vročim zra
( ) Delovni stroj se sme postaviti samo v takem
kom in z navadnimi odvajalci dima (dimovodi), morajo oddelku, ki ustreza zahtevam za delavnice.
biti obokani in se morajo namesto lesenih sušilnic upo
(2) Motorji (parni, plinski, bencinski, električni itd.)
rabljali sušilnice iz žico ali pločevine, namesto lesenih ' s e morajo postaviti na poseben temelj, ki mora biti na
tramov pa železni nosilci.
vso globino izoliran z najmanj 0-15 m širokim raz
(2) Nove opekarne, apnenice, kjer se žge apno, in stopom.
druge poljske peči se morajo radi večje varnosti pred
(3) Pri motorjih do največ 2 konjskih sil more ob
ognjem čim bolj mogoče postavljati zunaj določenega
last od teh zahtev popustiti.
gradbenega okoliša in zaščitnega pasa.
(*) Izpušne cevi eksplozijskih motorjev se morajo
opremiti
z vdelanim in ločeno postavljenim rezervoar
(») Obstoječe opekarne in apnenice v omenjenem
gradbenem okolišu se morajo v določenem roku, ki se jem. Odprtina teh izpušnih cevi mora segati najmanj
odredi z uredbo o izvajanju regulacijskega načrta, pre 1 meter visoko nad lastni oziroma sosednji požarni zid.
v javni kanal je prepovedana.
mestiti iz tega okoliša in zemljišče po možnosti planirati Speljava
5
(
)
Izpušne
cevi parnih strojev se morajo, ako vo
za parceliranje po odobrenem načrtu, ali pa se mora po
določilih § 117. gradbenega zakona izvršiti potreben dijo neposredno na prosto, istotako opremiti z vdela
nim rezervoarjem.
nasip in odkop, ako je mogoče iz. tak ih krajev odpeljati
(e) Delovni stroji, ki delajo z velikim ropotom in
vodo. Kjer to ni mogoče ali se iz drugih vzrokov na teh
stresljaji,
se morajo namestiti v posebni zgradbi.
krajih ne morejo odobriti stavbišca, se morajo pogozditi.
(')
Transmisije
ali katerikoli drugi stroji se ne
Ako to ni predvideno v regulacijskem načrtu in v uredbi
smejo
pritrjevati
na
zid,
ki meji proti sosedu. V primeru
o njegovem izvajanju, mora .'občina zaprositi za izpremembo repulrr^kega načrta in da se glede na to izpre- potrebe se morajo ležaji transmisij montirati na poseb
ne temelje.
meni tudi uredba.
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3. Estetski p r e d p i s i
Cleri 61.

(•) V gostem naselju mora občina določiti ulice in
. trge, v katerih se morajo postavljati ровккоја na vso
dolžino ulične fronte brez ograje.

Arhitektonsko oblikovanje.
(') Po § 22. gradbenega zakona imajo občine pra
vic» nadzirati zunanjo izdelavo poslopij, paziti torej, da
so poslopja tudi odzunaj, arhitektonsko izoblikovana in
s svojo arhitektonsko zunanjostjo, obliko, gradivom in
barvo v skladu s krajem in okolico, kjer se gradijo, da
ustrezajo namenu, za katerega se grade in da vobče
delajo lep in prijeten vtis.

Člen 63.
Zgodovinska in umetniška poslopja,
1

Člen 62.

C ) V smislu §§ 24. in 25. gradbenega zakona mora
vsaka občina določiti, kateri deli mesta so zgodovin
skega au umetniškega značaja, kakor tudi, katera stara
poslopja in ambijenti imajo karakteristične posebnosti,
ki so vredne, da se očuvajo in vnesejo v gradbeni pra
vilnik, dokler ni izdelana uredba po § 24. gradbenega
zakona. V tem pravilniku mora občina objasniti način,
po katerem je treba ta poslopja vzdrževati in čuvati,
kakor tudi, katera nova poslopja se smejo v ulicah,
trgih in delih mesta, kr so proglašeni, da so zgodovin
skega ali umetniškega značaja, graditi v in kako se mo
rajo projektirati in zidati, da slika kraja ali ulice in
trga ne izgubi ničesar na svoji zgodovinski ali umet
niški vrednosti in slikovitosti.
J
( ) Na obstoječih zgodovinskih in umetniških po
slopjih, ki jih je treba očuvati, se ne smejo dovoljevati
take izpremembe (nazidavanja, adaptacije, naprava od
prtin za izložbe itd.), ki bi kvarile karakteristično sliko
ulice in okolice.
(3) Postavljanje in gradnja novih spomenikov ali
prestavljanje obstoječih se ne sme izvesti, dokler se ne
dobijo mnenja vseh strokovnih in pristojnih oblastev.
Spomenike in druge zgodovinske zgradbe je postav
ljati tako, da so po svojih dimenzijah, po svoji simbo
liki, oblikah in logiki v skladu z okolico in ne ovirajo
prometa.
(*) V krajih, ki že imajo izdelane začasne pravil
nike ali uredbe po § 24 gradbenega zakona, se mora
postopati po teh pravilnikih ali uredbah, kjer pa teh
še ni, je predpise o zgodovinsko-umetniških zgradbah
in krajih izdelati v sporazumu s pristojnim oblaatvom
za vzdrževanje in čuvanje starin in jih začasno vnesti
v gradbeni pravilnik, dokler se ne izdela potrebna
uredba.

Ograje.

4. Varnostni p r e d p i s i

(*) Ograje še morajo postavljati po § 23. gradbe
nega zakona.
(*) Pri napravi ograje ob ulici je treba obeležiti
regulacijsko črto kakor za zidanje poslopij; treba je iz
vršiti tudi ogled po § 89. gradbenega zakona.
(a) V nobenem delu ožjega gradbenega okoliša se
na ulični strani ne smejo postavljati bodičaste ograje
ali ograje iz bodeče Žice.
(*) Na notranjih mejnih črtah 9e morajo napraviti
in vzdrževati najmanj 1-80 m visoke ograje, v redkem
naselju in pri vilah pa so ograje lahko nižje, toda ne
Pod 1-20 m.
C) Med dvema sosednjima stavbiščema smejo inte
ressane stranke napraviti ograjo na skupne stroške,
morajo pa jih ob skupnih stroških tudi vzdrževati.
(•) Načeloma mora vsak lastnik napraviti ograjo
°b ulici in ob desni strani stavbišča, ob zadnji strani
Pa desno polovico.
C) Za ulične ograje mora občina izdelati tipe po
gostoti naselja in važnosti ulice ter jih brezplačno od
dajati lastnikom. Načrti za napravo stalnih uličnih ograj
se morajo predložiti občini v odobritev,

Člen 6 4

3

( ) Občina mora s predpisi gradbenega pravilnika
določiti način, po katerem se morajo arhitektonsko obli
kovati posamezne dele naselja, ulic, trgov, tržišč itd.
glede na projektirani in odobreni regulacijski načrt in
uredbo o njegovem izvajanju, ako smatra, da je treba
take predpise posebej ustanoviti V tem primeru mora
imeti občina izdelane idejne projekte — risbe — po
katerih 9e morajo pri projektiranju posameznih poslo
pij v določenem delu naselja, ulice, trga itd. projektanti
v glavnem ravnati.
(*) Gradbeni odbor presoja projektirano arhitekton
sko oblikovanje poslopja in sme od projektanta zahte
vati popravo ali izpremembo fasade, ako ne ustreza
določbam § 22. gradbenega zakona in ustanovljenim
predpisom gradbenega pravilnika.
(4) Čelni zidovi naj se ne postavljajo proti ulici v
regulacijsko črto in naj ne bodo viden in trajen zaklju
ček poslopja. Občina sme izjemoma odobriti napravo
takih zidov, toda s posebnimi pogoji in po predhodno
odobrenih ali predpisanih načrtih.
( 5 ). Z gradbenim pravilnikom se mora določiti čas,
v katerem. je treba fasade očistiti ter po potrebi pre
barvati in popraviti.
( e ) Objave in označbe vseh vrst se smejo napravljati na fasadah samo na posebnih, za to določenih
mestih.

. • Splošni predpiel
.
.(*) Splošne varnostne predpise vsebujejo določbe
§§ 96. do 99. gradbenega zakona. Glede varnosti pri
zidanju veljajo določbe »pravilnika,, o . higienskih in
tehničnih zaščitnih merah pri podjetjih«, ki ga je pred
pisalo ministrstvo za socialno politiko in narodno
zdravje.
(*) Lastnik zgradbe, odnosno graditelj sme za po
stavitev odra in skladanje gradiva uporabljati javno
zemljišče.
(8) Velikost javnega zemljišča (cestišča in hodnika—
trotoarja), ki se sme in mora uporabiti za postavitev
odra in skladanje gradiva, določi občina v gradbenem
dovoljenju in te meje lastnik ne sme prekoračiti.
(*) Ako je to potrebno, se mora po odredbi občine
hodnik — cesta — pod odrom pustiti prost za promet,
prvi pod odra pa mora biti v tem primeru postavljen
najmanj 2'50 m nad hodnikom.
(") Za uporabo zemljišča,' ki služi za postavitev odra
in za skladanje gradiva, določi občina takso, katero
mora lastnik ali graditelj mesečno plačevati občini
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Občina določi s pravilnikom način, po katerem se vrši
to plačilo.
(") Občina ima na osnovi predloga gradbenega od
bora pravico odrediti, da se mora v prometnih ulicah
radi javne varnosti in da se prepreči širjenje prahu,
poslopje med zidanjem zag raditi z ograjo iz desk. Višino
ograje določi občina obenem z izdajo gradbenega do
voljenja.
, ":. Člen 65. .
Postavljanje odra.
. (0 Na ulični strani in okoli poslopja postavljeni
odri morajo ustrezati vsem tehničnim predpisom in
biti v vseh svojih delih popolnoma zanesljivi in varni.
Na odru se mora napraviti gost pod, ki se mora na krajih
opremiti z ograjo iz desk, da raz njega ne more padati
gradivo. Na zunanji strani mora imeti oder najmanj
1 meter visoko, ograjo.
(2) Viseči odri se smejo uporabiti samo .tam, kjer
nista potrebna večje število delavcev in večja količina
gradiva, toda samo s posebnim dovoljenjem občine.
(3) Na javnem zemljišču posta vi j eni, oder se mora
odstraniti takoj, ko prestane potreba, zavzeto javno
zemljišče pa se mora spraviti v prvotno stanje.

da se na njegovem zemljišču postavijo potrebni odri in
da delavci, dokler delo traja, hodijo preko njegovega
zemljišča. Ta potreba se mora ugotoviti pri ogledu na
mestu samem po § 89. gradbenega zakona in je o tem
izdati potrebno ' navodilo v gradbenem dovoljenju. Med
delom sosedu napravljena škoda se mora povrniti, od
nosno popraviti.
(') Spor glede sosednje meje se mora rešiti z
ogledom — javno razpravo — na mestu samem po § 89.
gradbenega "zakona. Ako je to brez uspeha, se morajo
ugovori zasebno pravnega značaja napotiti na/ redno
sodišče po odst. 4. § 89. gradbenega zakona.

(3) Prostori s škodljivim vplivom na sosednje zgrad
be in okolico morajo biti oddaljeni najmanj 3 metre od
meje sosednjega zemljišča, od obstoječih vodnjakov pa
najmanj 8 metrov.
('). Glede zidanja dimnikov ob sosednji meji ali v
razdalji do 1 metra veljajo določbe odst. 4. in 5. § 42.
gradbenega. zakona. Pri ogledu — javni razpravi — na
mestu samem se morajo ugotoviti pogoji, ob katerih se
mora to delo izvršiti, in se morajo ti pogoji vnesti v
gradbeno dovoljenje, ki se izda za napravo nove zgrad
be. V obeh teh primerih mora lastnik višjega poslopja
dovoliti, da se na njegovi zgradbi postavi dimniški most
in napravijo izhodna vrata za čiščenje sosednjih dim
Člen 66.
nikov.
(») Ako se pri gostem načinu zidanja stavbišče na
Zavarovanje in uporaba javnega prometa.
novo zazida ali na njem stoječe poslopje bistveno po
(*) Hodnik (trotoar) ali cestišče se mora po do- pravi, in preuredi, preneha pravica kapa sosedu, ki ima
vršitvi poslopja popolnoma popraviti in spraviti v prvot na meji stavbišča poslopje s sedlasto streho in na osnovi
no stanje. Ako lastnik ali izvrševalec gradnje tega ne tapije ali zemljiške knjige zavarovano pravico kapa,
napravi v: določenem roku, izvrši popravo občina sama streha njegove zgradbe pa se mora preurediti v. enopo §§ 104. in 105. gradbenega zakona, na stroške last kapno streho, odnosno na tak način, da se more voda"
nika zgradbe.
odtekati brez zapreke, obe zgradbi pa ^popolnoma za
(*) Potrebne začasne zgradbe, kakor pisarno pod varujeta pred zamakanjem. Stroški tega delà gredo v
jetja, skladišče za orodje itd., odobri kratkim potem pri breme tistega, ki gradi, staro neuporabljeno gradivo pa
stojni občinski oddelek, po dovršitvi poslopja pa se preide v njegovo last.
•
r
morajo te začasne zgradbe takoj odstraniti.
(") Med dvema obstoječima sosednjima hišama s
(*) Nihče ne emé uporabljati javnega dobra: ulice sedlasto streho velja za mejo sredina skupnega žleba,
ali hodnika za postavitev, odra, äkladanje gradiva ali ako zemljeknjižni vpisi ali tapije ne pričajo nasprotno. .
izvrševati kakršnakoli popravila na zunanji strani po
(7) Na meji stavbišča postavljeni in od sosedov
slopja, dokler zato ne dobi dovoljenja od občine.
skupno uporabljani zid velja za skupnega, ako se iz
(4) Zaradi varnosti javnega prometa zavzeti del ulice
zemljiške knjige ali na osnovi po strankah predloženih
ali hodnika se mora za čas uporabe na primeren način
dokazov ali iz krajevno običajnih znakov ne more do
in s primernimi sredstvi označiti, ponoči pa razen tega
kazati nasprotno. Kadar postane priroda takega od
po predpisu razsvetliti. Razsvetliti se'mora po potrebi
občine ugotovljenega skupnega zida sporna, se reši spor
eno ali več mest tako, da je dotični prostor v vsem
sodnijskim potem.
.''
:
obsegu točno označen in viden. Svetttjke je treba po
e
(
)
Kadar
je
skupni
zid
zadosti
trden
in
debel,
sme
staviti 1-50 m visoko nad zemljo in jih dobro pritrditi.
Steklo svéftiljke mora biti rdeče in obrnjeno'po dolžini stranka, ki gradi, na lastnem stavbišču stoječi del zida
ulice. Razsvetljenje ulice mora trajati od mraka do zore. ob potrebnih varnostnih ukrepih podreti, ob preostalem
delu pa mora postaviti nov zid v potrebni jakosti.
(e) Za predpisano zavarovanje poslopja in razsvet
(") Ako je skupni zid slab, se mora ves zid podreti
ljavo zavzetega javnega prometa je odgovoren podjetnik
v breme onega, ki gradi. Ako je nov zid vsekakor po
ali izvrševalec gTàdnje po § 99. gradbenega zakona.
treben, ga je treba zgraditi na novo tako za soseda,
C) Na vsaki zgradbi, ki se zida in za katero je
kakor tudi za tistega, ki gradi.
zavzeto javno prometno zemljišče — ulitfa ali hodnik, se
(10) Ako pri novem poslopju, ali večjem popravilu
mora postaviti na vidnem mestu tabla (izvesek) z
napisom podjetja, ki izvršuje dela, ali izvrševalca grad postavi, tisti, ki gradi, svoj zid globlje nego je temelj
soseda, mora ukreniti vse potrebno, da se sosednji
nje in lastnika stavbišČa.
zid né poškoduje, da se po predpisih podpre in po
potrebi podzida.
,.'.
5. Zaščita sosednjih odnošajev.
(") Ako želi tisti, ki zida, nasuti svoje stavbišče na
Člen 67.
višino, večjo od sosednjega, zida, mora na rastnem 9tav(') Vsaka gTadnjà se sme vršiti samo v lastnih bišču in ob svojih stroških zgraditi posebni podporni
mejah. Samo, ako je potrebno, mora sosed pripustiti, zid v predpisani jakosti.
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(") Za zavarovanje zgradbe pred vlago, ki prihaja
od sosednjega zida ali zemljišča, sme lastnik od soseda
zahtevati, da izvrši na svoji meji zavarovanje pred vlago.
Ako se glede tega ne doseže sporazum, mora občina na
zahtevo lastnika odrediti komisijski ogled — javno raz
pravo —, na kateri se mora določiti, kakšna dela so
potrebna za zavarovanje pred vlago na sosednjem zem
ljišču in ob katerih pogojih se morajo izvršiti. Občina
mora o tem izdati odločbo in poskrbeti, da se vsa even
tualna, sosedu napravljena škoda povrne, zemljišče pa
spravi v stanje, v katerem je bilo pred pričetkom dela.

6. Ostali predpisi.
. Člen 71.
Ostali tehnični, higienski, estetski, in varnostni
predpisi za vse vrste zgradb, ki tukaj niso omenjeni,
ki pa veljajo in niso v. nasprotju s tukaj predpisanimi
ali se izdajo na osnovi gradbenega ali katerega dru
gega zakona in so v zvezi z ureditvijo, gradnjo in raz
širjenjem naselja in zaščito javnih interesov, se mo
rajo dodati in vnesti v gradbene pravilnike, ki se iz
delujejo po teh splošnih pogojih. .
• ч -

Člen 68.
Javni objekti.
(*) Med gradnjo ali podiranjem se morajo javni spo
meniki, vodnjaki, odbijači, drevje, nasadi, svetiljke,
/ulične table, imena in številke zgradb in stavbišč in
drugi znaki, telefonski in telegrafski vodi, električni
vodi itd. na ulici ali zgradbi čuvati pred poškodbami in
umazanjem.
(2) Za vse tako povzročene škode odgovarja mate
rialno podjetnik ali izvrševalec gradnje ali lastnik po
slopja in zemljišča.
(3) Ako nastane med delom potreba, da se odstrani
kakšen javni objekt, ki stoji na javnem svetu, ga odstrani
občina na prijavo podjetnika ali izvrševalca gradnje v
roku 3 dni, ko je položil izračunjeno kavcijo v občinsko
blagajno, dbratno pa mora naročitelj gradnje aH pod
jetnik ali izvrševalec gradnje po dovršenem delu dotični
javni objekt postaviti nazaj, kakor tudi na lastne stroške
popraviti poškodovani trotoar (hodnik), ( pjočnik ali
zaporo ceste po navodilih občinskega strokovnega urad
nika, kolikor ta dela v smislu obstoječih pogodb ne
obremenjajo katero drugo podjetje ali ne gredo v breme
občine. Po izvršeni vzpostavi v prvotno stanje se kav
cija vrhe.
(4) Dokler dela za vzpostavo v prejšnje stanje niso
dovršena, lastnik ali podjetnik ne more prositi za upo
rabno dovoljenje.
Člen 69.
Številka hiše, stavbišča ili zemljišča.
C ) Na vsaki hiši in ograji se mora poleg glavnih
vrat pritrditi plošča (tabla)- za številko hiše, stavbišča
aH zemljišča po predpisih zakona o imenih krajev in
ulic'in o oznamènovanju hiš s številkami z dne 18. februarja 1930.*
„: : • • •
(*)' V poslopju samem se mora na pripravnem kraju
Namestiti tabla, na kateri je označena zemljiškoknjižna
številka dotične parcele.
C) Te plošče (table) namešča lastnik poslopja —
stavbišča (zemljišča) na svoje stroške. Dokler hišna
številka ni nameščena, se ne more prositi za uporabno
dovoljenje zgradbe.
.
•
1

• '•'••

Člen

70.

. Najdbe.;'
(fi'

'

. ,,' . .

... ' '

Ako bi se pri podiranju kake zgradbe ali kopanju
temeljev za nova poslopja našle starine,- :Љ pr..grobovi*
kamenite krste, Človeška okostja, medalje, stari noVci,
Posod«, predmeti iz kovin, okamenine, napisi itd., mora
*° Podjetnik, Jd ^izvršuje delo, takoj prijaviti občini in
2?j*jene.odredbe-čuvati najdbo.;..<•
.'"

* »Službeni listest. 205/45 z dne 31. inarca 1930.

C. Podrobne določbe o izdajanju gradbenih
dovoljenj, o gradbenem odboru in nadzoru
nad gradnjo.
Člen 72.-

.

;

•

Gradnje, za katere je potrebno gradbeno

dovoljenje.

(') Po odst. 1. § 84. gradbenega zakona se v smislu
tega zakona brez gradbenega dovoljenja ne sme pričeti
nobena gradnja razen onih, ki .so z gradbenim pra
vilnikom izvzete. Po odst. 1. § 85. istega zakona izdaja
gradbena dovoljenja občina, zato se mora za vsako
gradnjo, ki po tem pravilniku ni izvzeta, zaprositi grad
beno dovoljenje pri občini.
>:
C) Po odst. 2. § 84. istega zakona je izdati grad
beno dovoljenje za privatna, javni uporabi namenjena
poslopja, kakor: kavarne, pivnice in restavracije, dvo
rane za predstave, plese in.druge zabave, zasebne bol-^
nice, ali poslopja za obrtne, trgovinske ; ali industrijske
namene šele potem} ko pristojno oblastvo. odobri po
stavitev navedene. zgradbe ali naprave!* ...•••
(*) Po § 87. pregleduje načrte za privatne, Javni upo
rabi namenjene gradbe minister za gradbé,«dnosno pri
stojni ban. Kot zasebna javni uporabi namenjena poslopja
se smatrajo'.v smislu § 84.: 'kavarne, pivnice in restavra
cije, dvorane za predstave, plese in druge zabave, kakor
športna iigrališča* sokolska in 4 druga slična vežbališča
s prostoronv za. gledalce-'ali brez njega, nadalje zasebne
bolnice, ' šole,- .vežbalnice, izložbeni paviljoni in sploh
druge slične zgradbe, v katerih se. istočasno zadržuje
večje število oseb za..-.daljši, ali/krajši-,čas. Ta poslopja
morejo biti.kot samostalna namenjena .izključno javni
uporabi, smejo, pa biti .tudj.V; neposredni-zvezi z drugi
mi oddelki, ki niio vsi .namenjeni javni; uporabi. Pro-,
jekte< za te zgradbe . dostavljajo občine, pristojnim oblastvom iz § 87. gradbenega zakona, ko izvršijo vsa
predhodna dela in dobijo načelno, mnenje gradbenega
odbora, o postavitvi nameravanega poslopja skladno s.
pogoji za lego zgradbe po regulacijskem načrtu in,
uredbi o njegovem izvajanju in z drugimi pogoji, ki '"so
za postavitev poslopja potrebni.
(*) Po odst. 3. § 84. istega zakona se mora prositi
gradbeno dovoljenje glede vseh' del, s katerimi se
izpremenijo. konstruktivni deli,' zunanjost,. velikost ob
stoječih .poslopij, kakor tudi njihov namenjn"'
•
, C) Bo ; odst. 4. § 84. istega zakona je treba, prositi
za gradbeno dovoljenje:
,J
•;•
: ; :-.-:l. za vsakovrstno gradnjoskater^ko-rfr nove, začasne
ali stalne zgradbe;
.-.-. jin :-ì•:,:,{-..-•; • .-••:•'• •• '• л y
* Mišljena je odobritev fiamera^anega ukoriščenia :
zgradbe v smislu obrtnega 'žtekbna. (Op. ur.) •'.
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2. za vsakovrstno dograditev — nazidavo kakega
nadstropja;
3. za vsakovrstno dograditev — prizidavo zgradbe;
4. za vsako predelavo, pri kateri so prizadeti kon
struktivni deli zgradbe, ali ki ima vpliv na soseda, na
javne zdravstvene razmere in javni red okolice, ali ima
vpliv z estetskega vidika;
5. za prebijanje, zazidavo ali predelavo vrat in
oken, portalov (izložb) kakor tudi za odstranitev ali
napravo delilnih (pregradnih) zidov;
6. za predelavo ali ponovno izdelavo streh;
7. za izdelavo novih dimnikov ali za popravo starih;
8. za gradnjo podzemeljskih prostorov, kleti in vod
njakov;
9. za gradnjo novih kanalov, greznic in žlebov;
10. za gradnjo novih vodovodnih naprav ali njihovo
predelavo;
11. za izdelavo in predelavo ograj na ulici ali zida
nih ograj na dvorišču;
12. za vse one objekte, ki se nameravajo postaviti
pod ali nad javnim zemljiščem;
13. za predelavo oddelkov, ki dosedaj niso služili
za stanovanje ali za nastanitev živali;
14. za zidavo ali predelavo stopnišč, hodnikov, bal
konov, altan, verand, svetlišč ali preduhov;
15. za zidavo podpornih in obtožnih zidov;
16. za postavljanje motorjev, kotlov, transmisij in
delovnih strojev, ki delajo z ropotom;
17. za izpremembo odobrenega gradbenega načrta in
18. za porušenje cele ali enega dela zgradbe.
(•) Za posamezne zgoraj navedene vrste del smejo
a
občine zahtevati samo prijavo, ako so dela take vrste
in v takih ulicah, da jih ni treba'posebej odobriti in
pregledati; taka dela je treba označiti v gradbenem
pravilniku.
(7) Za dela pod toč. 6. do 18. odstavka 5. ni potre
ben komisijski o«led (javna razprava) po § 89. grad
benega zakona, temveč samo ogled po delovodju grad
benega odbora ali oddelka, odseka ali določenega orga
na, toda s pooblastilom gradbenega odbora. To velja
tudi za dela pod toč. 5. odstavka б., ako se z njimi ne
izpreminja obstoječi značaj in arhitektonska slika po
slopja proti okolici.
(8) Za gradnje v bližini železnic mora, ako so na
meji požarnega okoliša, določenega po pravilniku o
razdalji po § 115. gradbenega zakona» prisostvovati ko
misijskemu ogledu (javni razpravi) tudi zastopnik pri
stojne železniške direkcije, odnosno gradbene železni
ške sekcije.
(•) Za gradnjo v bližini vojnih zgradb aH trdnjav
Je prošnji za gradbeno dovoljenje priložiti odobritev
vojnih oblasti.
Člen 73.
Gradnje, za katere je potrebna samo prijava.
(*) V smislu odstavka 4. § 84. gradbenega zakona
Je za naslednje gradnje potrebna samo prijava:
1. za popravo, ometanje in barvanje pročelja po
slopja;
2. za napravo poda ali položitev kateregakoli tlaka
v notranjosti poslopja ali na dvorišču;
3. za napravo oken na strehi ali v obmejnem zidu,
ki ni obrnjen proti sosedu;
4. za prebitje in vdelanje vrat v pregradne zidove;

5. za popravo pred ognjem varnih ognjišč, za pre
delavo ali pregled peči, kaminov ali ognjišč, ako se
prejšnje stanje varnosti pred ognjem ne izpremeni;
6. za popravo obstoječih vodnjakov, greznic in
stranišč;
7. za popravo dimnikov in njihovih preduhov
(dimovodov);
8. za popravo obmejnega zida in ograje z gradi
vom, iz kakršnega sta napravljena;
9. za napravo novega krova, strehe in popravo
strehe z enakim gradivom;
10. za vsako podiranje, ki ni navedeno v toč. 18.
odst. 5. čl. 72. in
11. v splošnem za navadna redna popravila, s ka
terimi se ne izpreminjajo konstruktivni deli gradbe,
zunanjost in velikost, niti se ne oškodujejo javni in so
sednji interesi.
(') Prijava za ta dela se predloži občini ali pri
stojnemu občinskemu gradbenemu oddelku. Priglasitelj
sme po 8 dneh izza dneva izročitve prijave pričeti z
deli, ako od občine ni dobil ugovora ali prepovedi dela.
(*) Glede prijave podjetnika in pričetka del veljajo
določbe § 97. gradbenega zakona za ta kakor tudi za
dela po čl. 72. tega pravilnika.
Člen 74.
Postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(*) Za pridobitev gradbenega dovoljenja je posto
pati po § 85. gradbenega zakona.
(*) Po določenem obrazcu svojeročno spisana in
podpisana, ali samo podpisana ali na zapisnik vzeta
prošnja za gradbeno dovoljenje se po določenem obrazcu
vloži pri pristojnem občinskem oddelku.
(3) Prošnji ali napravljenemu zapisniku je priložiti
priloge po §§ 85. in 86. gradbenega zakona.
(*) Zapisnik o regulaciji in nivelaciji izda občina na
prošnjo lastnika ali njegovega pooblaščenega zastopnika.
(б) Ako se zgradba postavi v notranjosti dvorišča
in ne ob ulici (spredaj), je treba predložiti potrdilo o
regulacijski črti in niveleti, ki ga izda občina.
(6) Pri specialnih lesenih, kàrnenitih ali železnih
konstrukcijah je treba predložiti detajlne načrte v me
rilu 1 :50 s statičnim proračunom. Za vse armirane
betonske ali katerekoli nove^ konstrukcije je predložiti
statični proračun. Za zavite stopnice in druge detajle
sme občina zahtevati načrte v večjem merilu.
(7) Za vodovodne, kanalizacijske, električne insta*
ladje kakor tudi za instalacije za centralno kurjavo jé
v teku gradnje predložiti potrebne načrte, ki so odob
reni od pristojnih oblastev.
(8) Načrte je pobarvati in sicer dele, ki ostanejo,
s sivo barvo, ki se podero, z rumeno, ki se zgrade, z
rdečo barvo; zidove v cementni malti s temnordečo,
železne dele z modro, kamenite z vijoličasto, rabic ali
armirane betonske konstrukcije pa z zeleno barvo.
(') Načrte je zložiti v format 21/34 cm.
(") Glede podpisovanja načrtov veljajo določbe
§ 88. gradbenega zakona.
Člen 75.
Pristojnost za poslovanje.
' (») Za neposredno in pripravljalno poslovanîe po
gradbenem zakonu in pravilniku določi občina gradbeni
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oddelek ali njegov odsek, če obstoji, ali tehničnega
3. da pregleda in da občini mnenje glede veeh
organa, ki je pristojen za gradbene posle v splošnem ter gradenj in predelav, ki jih nameravajo izvršiti privat
za vse posle, nanašajoče se na gradnjo, vzdrževanje in niki, občina, država ali katerakoli druga ustanova;
predelavo poslopij, in ki neposredno pazi na uporabo
4. da po določenih organih nadzira vse gradnje;
gradbenega zakona in pravilnika.
5. da pregleda in da občini svoje mnenje o vseh
s
( ) Določeni oddelek, odsek ali organ mora delati izvršenih zgradbah pred njihovo uporabo;
v glavnem po navodilih in intencijah gradbenega od
- 6. da vodi evidenco o obstoječih zgradbah, ne
bora.
higienskih stanovanjih in nesocialnih razmerah in na
a
( ) Dolžnost tega oddelka, odseka ali določenega pravah (§§ 94. in 95.) in daje občini mnenje glede njih;
organa je:
7. da oceni vse pritožbe glede zidanja zgradb in
1. da prevzema in pregleduje vse prošnje in pri ureditve naselja, katere predložijo sosedi ali lastniki
jave za vse gradnje, ki so obsežene z gradbenim zako zemljišč v rešitev gradbenemu oddelku, tajniku grad
nom in pravilnikom, ali ustrezajo določbam zakona in benega odbora ali drugim tehničnim organom;
pravilnika, in določi takso, ki se mora položiti pri
8. da se briga sploh za vse tehnične in gradbene
občini po pravilniku, izdelanem po § 103. gradbenega
probleme, ki so v zvezi z ureditvijo, olepšanjcm, zazi
zakona;
danjem, razširjenjem in asanacijo naselja in o tem
2. da z zapisnikom zasliši osebe, ki se prijavijo ali tudi po svoji iniciativi predloži "občini svoje mnenje s
so nepismene;
x
predlogom, kako naj se ta dela projektirajo in izvršijo.
3. dat-vse pripombe na predloženo prošnjo in pro
(3) Pri izberi članov odbora je treba posebno paziti
jekte — načrte, kakor tudi navodila, ki so potrebna za na strokovne člane, od katerih je v glavnem odvisno,
eventualne dopolnitve ali izpremembe projekta, poda kako bo gradbeni odbor ustrezal nrnogoštevilnim in
takoj po prejemu ali v čim najkrajšem roku;
resnim dolžnostim, ki mu jih nalaga gradbeni zakon.
4. da pregleda vse predložene projekte in pripravi
(*) Za člane odbora je treba prvenstveno izvoliti
potrebne referate (poročila) za gradbeni odbor in spo kvalificirane strokovne osebe, ki se bavijo z vpraša
razumno s tajnikom gradbenega odbora pripravi pred njem ureditve in izgraditve naselja in ki se interesirajo
log za izdajo gradbenega dovoljenja ali pa razloge za
za izboljšanje higienskih in socialnih ustanov in za
odklonitev dovoljenja;
napredek mestnega naselja. V večjih mestih mora ta
5. da pripravi podatke ža delo ogledne komisije odbor obstojati po večini iz strokovnjakov, ki ni treba,
(javno razpravo) po §" 89. gradbenega zakona in po da bi bili občinski odborniki, temveč se lahko vzamejo
potrebi in pooblastilu gradbenega odbora vrši komisij iz vrste meščanov zunaj občinskega odbora in iz svo
ske oglede (razprave) na mestu samem in sestavi po bodnih poklicev, ki se s tem vprašanjem bavijo in ki
trebni zapisnik;
morejo dajati mnenja o vseh večjih tehničnih proble
6. da daje nasvete in navodila privatnim strankam mih in drugih vprašanjih, ki se tičejo ureditve in olepin ustanovam, ki žele graditi, glede izpeljave po regu šanja naselja.
lacijskem načrtu in uredbi, glede zidanja posameznih
(B) V večjih mestih občina lahko tudi razširi grad-,
poslopij, ulic ali delov naselja pa po instrukcijah grad beni odbor s strokovnimi osebami, predstavniki teh
benega odbora. Po potrebi, sine ta oddelek, odsek ali ničnih, pridobitnih, zdravstvenih in umetniških korpodoločeni organ po predlogu in intencijah gradbenega racij, kadar je treba reševati važna splošna, načelna,
odbora izdelavati tudi idejne skice za tlorisno rešitev komunalna, tehnična in socialna vprašanja, zlasti pa
posameznih poslopij in 4 za arhitektonsko oblikovanje po pri izdelavi programa za ureditev in regulacijo, za iz
slopja glede na določbe § 22. gradbenega zakona;
delavo uredbe o izvajanju regulacijskega načrta i. si.
7. da vrši vse posle, za katere dobi pooblastilo
(") V krajih, kjer ni kvalificiranih tehničniS. stro
gradbenega odbora in občine glede uporabe gradbenega
kovnjakov, se morajo izvoliti v gradbeni odbor v glav
/Zakona in pravilnika.
nem graditelji-gradbeniki, mojstri ali ob nedostajanjuteh tudi pismeni pomočniki ustreznih strokovnih obrti,
Člen 76.
toda predvsem osebe, ki imajo izvestno izobrazbo in
*
Gradbeni odbor.
moralne vrline.
(7) Za člane gradbenega odbora se ne morejo iz
(') Po § 106. gradbenega zakona se mora v vsaki
občini izvoliti gradbeni odbor, ki je svetovalni organ voliti osebe, ki bi kót lastniki ali po svojem poklicu
•občine za vsa gradbeno-tehnična vprašanja. Od tega od kot projektanti ali izvrševalci del pri izvrševanju dolž
bora mora občina zahtevati mnenje o vsakem pred nosti člana odbora utegnile priti v navzkrižje s privat
metu, ki se nanaša na zidanje in tehnično ureditev nimi interesi.
kraja.
Ako se pri katerem članu odbora pripeti tak primer
več ko dvakrat tekom enega leta, ne more biti več član
(*) Dolžnost gradbenega odbora je:
1. da pripravi vse podatke in načrte, ki so po gradbenega odbora. Občinski tehnični organi prisostvu
trebni za izdelavo ureditvenih osnov, namreč regulacij-. jejo na zahtevo občine ali gradbenega odbora delu od
s
* m načrtov, uredbe o njihovem izvajanju in gradbe bora samo kot poročevalci.
n a pravilnika, določenih z gradbenim zakonom, pra• ?*kom o izdelavi regulacijskih načrtov in s temi naČlen 77.
°dili, ki jih mora vse napraviti občina;
Delo gradbenega odbora.
2. da kot svetovalno telo (organ) daje splošne naelne nasvete in navodila za izgradnjo posameznih delov
, 0) Gradbeni odbor vrši.vse posle, ki so predviđeni
roesta in ulic kakor tudi za posamezne zgradbe. Po z gradbenim zakonom in s tem pravilnikom, ali sam
Potrebi mora odbor za ta dela dajati tudi idejne skice, ali po delegiranem tajniku ali članih, ali po gradbenem
°disi po svoji iniciativi bodisi na zahtevo občine ali
(tehničnem) oddelku občine, odnosno po gradbenem
""eresiranih oseb in ustanov;
'
1 odseku (za ureditev in ìegulacijo, za zidanje zgradb itd.)
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tega oddelka. V občinah, ki 'nimajo svojih gradbenih
oddelkov ali tehničnih organov za te posle, in nimajo
niti sredstev, da bi si mogle držati posebne tehnične
organe, se mora ta posel vršiti po pooblaščenih inženjerjih in arhitektih, "če pa tudi teh ni, po tehničnih
razdelkih sreskih načelstev, kolikor je to mogoče.
' (a) Delo gradbenega odbora vodi tajnik odbora, ki
mora biti strokovna tehnična oseba, prvenstveno arhi
tekt ali inženjer — urbanist — ki ga izbere gradbeni
odbor med svojimi člani ali občinskimi tehničnimi
uslužbenci, če je kaj takih, ali med pooblaščenimi inženjerji —.arhitekti. V občinah, kjer ni gradbenih od
delkov, niti ni kakršnekoli osebe, ki bi stalno vršila
tehnično službo pri občini, vrši dolžnost tajnika grad
benega odbora eden od odbora določeni član, ali pa se
ób nedostajanju drugih zgoraj navedenih oseb postavi
po stvarni potrebi začasno eden od organov tehničnih
razdelkov sreskih načelstev, kolikor je to mogoče.
(3) Dolžnost tajnika odbora je:
1. da pregleda vsa poročila, pristojnih občinskih
organov o predloženih prošnjah in prijavah za vse
gradnje, na katere se nanašata gradbeni zakon in pra
vilnik in presodi, da li ustrezajo določbam zakona in
se po njih morejo izdati odobritve za gradnjo;
2. da vodi kot predstavnik gradbenega odbora sam
ali po določenem strokovnem organu občine komisijski
ogled (javno razpravo) po § 89. gradbenega zakona ob
navzočnosti interesiranih in pristojnih oblastev, kolikor
je to potrebno, in dà sestavi potrebni zapisnik;
3. da poroča gradbenemu odboru o vseh došlih
prošnjah in predstavkah, ki se nanašajo na zidanje
zgradb in ureditev in o predloženih poročilih ter vodi
zapisnik o sklepih gradbenega odbora glede vseh pred
metov, o katerih se je moral izjaviti;
, 4. da po teh sklepih pripravi potrebne odločbe za
občino;
5. da v svoji pristojnosti daje mnenja občini o vseh
gradnjah, za katere se po 51. 73. teh navodil predlagajo
samo prijave;
6. da v svoji pristojnosti daje mnenja občini o vseh
gradnjah iz odstavka 5. čl. 72. teh navodil, za katere ga
občina in gradbeni odbor pooblastita, da sme sam občini,
dajati mnenje;
7. da v sporazumu s pristojnim občinskim oddelkom,
odsekom ali določenim tehničnim organom pregleda
predložene projekte, proti katerim se pojavijo ugovori,
daje po njih navodila za predelavo ali dopolnitev pro
jektov, vrši po potrebi pregled ua mestu samem pred
ogledom in ob času ogleda in o njih predloži poročilo
gradbenemu odboru v čim najkrajšem" roku. Vse pri
pombe, ki 9e stavijo k predloženim načrtom. 9e pred
ložijo gradbenemu odboru' v rešitev, ako predlagalec,
nanje ne pristane.
8. da v sporazumu s pristojnim občinskim gradbe-.
nim oddelkom, odsekom ali določenim organom nad
zoruje celokupno gradnjo in takoj obvesti grr.dbeni
odbor in občino zaradi pokrenitve ukrepov, ki bi bili
potrebni za izpolnitev zakonskih predpisov po §§ 92. do
102. gradbenega zakona in gradbenega pravilnika;
9. da vrši sploh vse tiste posle, ki' mu jih naroči
občina ali gradbeni odbor in ki se narfašajo na ureditev
in napravo naselja;
''•':*
10. da po svoji iniciativi podaje predloie gradbene
mu odboru in občini glede ureditve naselja in zidanja
zgradb.

(*) Glede sestave gradbenega odbora in nadaljnjega
dela, kolikor ni predvideno s temi navodili, je za prvi
čas postopati po razpisu ministrstva za gradbe št. 5757,
z dne 8. marca 1932.
Člen 78.
Sestanek gradbenega odbora.
(»)• Gradbeni odbor.se ^estaja na sejah po potrebi
in na poziv predsednika odbora na predlog tajnika
odbora. O delu odbora vodi zapisnik tajnik gradbenega
odbora. Vsi. dospeli, predmeti se morajo takoj vzeti
v delo.
1
( s ) Seja je polnomočna, kadar so na njej navzoči
predsednik in trije člani: arhitekt, inženjer in zdravnik
v mestih z nad 50.000 prebivalcev ali trije člani v mestih
in trgih do 50.000 prebivalcev. Odloča se z navadno
večino glasov. Pri enakem številu glasov odloča pred
sednik.
(8) Gradbeno dovoljenje se mora izdati v roku enega
messca dni od dneva predložitve prošnje (§ 89. gradbeüega zakona). Samo v posebno težkih primerih se
sme ta rok podaljšati. Ako občina v določenem roku ne
izda gradbenega dovoljenja, niti ne kakršnekoli rešitve
na predloženo prošnjo za dovoljenje, sme lastnik ali
izvrševalec gradnje pričeti z gradnjo tudi brez grad
benega dovoljenja. V takem primeru mora postopati po
§ 97. gradbenega zakona.
(4) Nagrade članom gradbenega odbora določa občin
ski odbor po pravilniku o nagradah po § 103. gradbe
nega zakona.
Člen 79.
Veljavnost gradbenega dovoljenja in pritožbe.
(") Po § 90. gradbenega zakona izgubi gradbeno do-:
voljenje svojo veljavnost po dveh letih od dneva izroči
tve odloka o dovoljenju. Na prošnjo se more ta rok
podaljšati za največ dve leti. V tem primeru je treba
predložiti prošnjo, kakor kadar se. prosi novo dovo
ljenje. Proučiti se mora, da li so nastale kakšne izpremembe razmer in okolnosti, ob katerih'je bilo gradbeno.,
dovoljenje izdano. Po potrebi se more obnoviti tudi ves
postopek z ogledom (javno razpravo) na terenu. Za
izpremembo Tazmer in okolnosti se mora smatrati tudi
izprememba regulacijskega načrta, uredbe o njegovem
izvajanju in gradbenega pravilnika.
(2) Pritožba proti delu gradbenega odbora se sme
predložiti občini, banski upravi ali ministrstvu za
gradbe, ako odbor, odnosno tajnik odbora namenoma
ničesar ne stori, da bi preprečil izvršitev del, ki so.
proti gradbenim predpisom in regulacijskemu načrtu,
ako neenako in pristransko uporablja te,predpise, ali
ako nezadostno nadzoruje olepševanje in zidanje zgradb.
(') Pritožba proti sestavi gradbenega odbora se
mora predložiti pristojnemu višjemu oblastvu. Pritožba
proti odločbam občine o izdanem gradbenem dovoljenju
se mora predložiti prav tako prvemu višjemu pristojne
mu oftastvu. Proti odločbam v Beogradu, Zemunu in
Pančevem je pritožbo predložiti ministrstvu za gradbe.'
Te pritožbe je predlagati v roku 15 dni od dneva pre
jema dovoljenja, in to po pristojni občini, ki takoj vse.
spise odstopi s svojim mnenjem pristojnemu višjemu
oblastvu.

16. kos.
Člen 80.

z ometavanjem zidov, toda podjetnik ali.
gradnje ostane tudi nadalje odgovoren za
kršenje gradbenega dovoljenja, odobrenih naSrtev
predpisov gradbenega zakona in pravilnika,
C) Ako se gradnja vrši brez gradbenega dovoQeäjja,
ali če se ne izvaja po odobrenem gradbenem dovoljenj«,
je postopati po § 93. gradbenega zakona.
O V primera ustavitve (prepovedi) gradnje a*
kakršnekoli prekinitve ; začetih del.. mora podjetnik aS
izvrševalec gradnje, oziroma lastnik izdelane konstruk
cije takoj zavarovati. V primeru kakršnekoli nevarnosti,
ki bi mogla eventualno nastopiti za javno varnost in
promet, mora občina po svojih nadzornih organih »kre
niti potrebne ukrepe za vzdrževanje varnosti prometa Ä
za odstranitev gradiva,-ki moti javni promet, a vee na
stroške podjetnika, odnosno izvrševalca aü, 1а«ОДва
stavbišča.

Izdajanje regulacijskih črt in nivelet.
^ Ç) Izdajanje regulacijskih črt in nivelet se mora
vršiti po predpisih pravilnika o izdelavi regulacijskih
in nivelacijskih načrtov.
(2) Vsakemu projektu za zidanje se mora priložiti
zapisnik o regulaciji v dveh izvodih.
(3) Ako se mora pri določitvi regulacijske črte izvr
šiti tudi ekspropriacija ali apropriacija zemljišča, se
zapisnik o regulaciji izda v treh izvodih.
(4) Ako se poslopje gradi v notranjosti dvorišča, je
potrebno samo potrdilo o regulaciji in nivelaciji.
(5) Zaznamenovanje črt in izdaja zapisnika o regu
laciji in nivelaciji se morata izvršiti v roku 8 dni od
dneva prijave. Samo v primerih, ako občina nima svo
jega inženjerja ali ako regulacija stavbišča in niveleta
ulice še nista določeni, ali če se projektira kakšna
izprememba, se sme določiti tudi daljši rok za izdaj*
III. Zaključne določbe.
zapisnika.
Člen 82.
(") Ako se hodnik (trotoar) ne more istočasno z
zgradbo izvršiti
v
končni
višini,
določi
gradbeni
oddelek
v
Gradbeni' pravilnik- za vasi.
ali oseba, ki vrši zaznamenovanje, v zvezi „z zaznamenovanjem, kako naj se začasno izdelajo vhodna vrata in
Po teh navodilih se morajo izdelati gradBeHT pra
prag vrat.
vilniki za vasi in eventualno uredbe o izvajanj« regula
. (7) Ako se vrši ekspropriacija ali .apropriacija, se cijskih načrtov za vasi po drugem delu gradbenega za
gradbeno dovoljenje ne more izdati, dokler občina ne kona (§§ 127. do 131.), pri čemer je iz njih prevzeti vse,
reši vprašnnja o načinu izvršitve .ekspropriacije ali, tisto, kar je porabno za ureditev in sezidanje vasi, v
celoti ali pa prilagođeno krajevnim terenskim in običajapropriacije. nim razmeram, upoštevati pa je koristnost v pogleda
Člen 81.
asanacije in možnost v pogledu materialne izvršitve.
Nadzor nad gradnjo.
(*) Nadzor nad zidanjem raznovrstnih poslopij (§ 92.
Člen 83*.
*
..
gradbenega zakona) zasebnih, občinskih in državnih
ustanov vrši občina po gradbenem odboru, odnosno do Uredba in gradbeni pravilnik za industrijska, in rltSâïkïa
ločenem oddelku, odseku ali strokovnem organu občine, naselja, kopališča in zdravilišča, klimatične in turistične
kraje.
in to za zasebna poslopja, glede postavitve v določeno
regulacijsko črto in niveleto in zidanja po odobrenem
(*) Po teh navodilih je izdelati uredbe o izvajanja
načrtu, za občinske in državne zgradbe pa glede posta regulacijskih načrtov in gradbene pravilnike za ureditev
vitve ,v določeno regulacijsko črto in niveleto.
in sezidanje industrijskih in rudarskih naselij, kopališč
(') Zapisnik o oznamenovanju regulacijske črte" in in zdravilišč, klimatičnih in turističnih krajev, ki jih'
Bivelete mora biti v originalu ali overjenem, prepisu obravnava tretji dej gradbenega zakona {§§ 132. do;i36.).
stalno pri podjetniku ali izvrševalcu gradnje' ali pri Navodila se smejo uporabiti za ta naselja v celoti, morejo
n
Jegovem zastopniku, kadar je on odsoten, in se mora pa se tudi prilagoditi krajevnim, terenskim in običaj
ua zahtevo pristojnih občinskih organov pokazati.
nim razmeram, potrebam in niožnosti izvajanja in kori
•. (") Po § 97. gradbenega zakona mora vsak lastnik, stim glede asanacije, ureditve in ©lepšanja.
ki gradi, dovršitev zidave teihelja do nivelete 24 ur
(2) V gradbenem pravilniku za ta naselja se morajo
Poprej prijaviti, odnosno, kadar je temeljni zid dozidan upoštevati tudi vse one določbe iz prvega dela gradbe
do podzidka ali do izolacijske plasti, da pristojni občinski nega zakona, ki so potrebne zà ureditev, .sezidanje in
°rgan izvrši kontrolo po predpisih pravilnika o izdelavi ^lepšanje teh naselij in ki po § 136. gradbenega zakona
Regulacijskih načrtov (čl. 29.), in da li se gradnja sploh lahko veljajo deloma' ali popolnoma/kar je. določiti v;
lzv
aja po izdanem gradbenem dovoljenju in odobrenih sporazumu s pristojnimi ministri
Načrtih. Zidanje se sme nadaljevati samó, kadar nadzorni
i
'
"
,'
or
v
San v gradbeno dovoljenje vpiše, da je kontrola izvr
». .
Člen 84
š n a in da se zidanje vrši po odobrenem gradbenem
Veljavnost splošnih navodil.
.
dovoljenju, načrtih in predpisih gradbenega zakona in.
l
Pravilnika.
( ) Po 4. odstavku § 3. gradbenega zakona' mora
• • (*) Kadar je poslopje pokrito z začasno ali stalno vsak ban za svojo banovino ali zà posaih'ezjke dele bano8
Weho, je to treba takoj prijaviti občini in zahtevati vine v roku 6/mesecev od dneva, kostopijb ta navodila
Pregled zgradbe v sirovem stanju. Ta pregled izvrši v veljavo, izdati podrobna navodila za gradbeni pravilAu ^ gradbenega odbora ali njegov namestnik, ki ga nik, po katerih morajo posamezne občine izdelati svoje^
določi gradbeni odbor, posledek pregleda pa dostavi gradbene pravilnike. Ta podrobna navodila se morajo
izdelati v celoti po teh splošnih navodilih ali pa deloma
gradbenemu odboru.
'('У Prerrled se mora izvršiti v roku 8 dni računši od po potrebi, možnosti izvajanja, posebnega, načina grajednev a prijave. V nasprotnem primeru smé'lastnik začeti i nja in uporabe gradiva kakor tudi po olajšavah, ki se
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morejo dovoliti posameznim banovinam ali delom bano
vine. Vse izpremembe ali dopolnitve, ki jih «krenejo
bani po teh splošnih navodilih, je predložiti ministrstvu
za gradbe v odobritev.
(2) V onih, banovinah, v katerih se morejo ta sploš
na navodila takoj uporabiti kot podrobna navodila, ob
javijo to pristojni bani v »Službenem listu« ali »Službe
nih novinah«, poedine občine pa morajo po dveh letih
od dneva objave po teh splošnih navodilih izdelati svoje
gradbene pravilnike. To velja za občine, za katere je v
smislu uredbe po § 1. gradbenega zakona uporabljati
prvi del tega zakona.
'
(*) Za mesta Beograd, Zemun in Pančevo veljajo ta
sclošna navodila kot podrobna navodila in lahko občine
po njih takoj pričnejo z izdelavo uredbe o izvajanju
regulacijskega načrta in gradbenega pravilnika v rokih,
ki so določeni z gradbenim zakonom.
(*) Za vrnjaško kopališče, ki je v državni eksploata
ciji, veljajo ta splošna navodila kot podrobna navodila
in po njih mora uprava kopališča takoj pričeti z izdelavo
uradbe o izvajanju regulacijskega načrta in gradbenega
pravilnika v rokih, ki • so določeni z gradbenim za
konom.
.
. .
Člen 85.
Veljavnost dosedanjih zakonov.
Z dnem, s katerim stopijo v veljavo gradbeni pra
vilniki za posamezna mesta, trge in druga naselja, ki
so izdelani na osnovi teh splošnih navodil in podrobnih^
kakor so jih izdelali pristojni bani, prenehajo veljati vsi
dosedanji gradbeni zakoni in zakonski predpisi za po
samezne kraje ali mesta in trge, in. ki nasprotujejo
določbam izdelanih gradbenih pravilnikov.
У Beogradu, dne 15. junija 1932.; M. G. br. 17.140.
Minister za gradbe
dr. S. Srkulj s. r.

116.

Izpremembe in dopolnitve
v navodilih za izvedbo organizacije
finančne kontrole.*
V zvezi z odločbo o izpremembi razporeda pomor
ske finančne kontrole z dne 5. decembra 1932., štev.
94.842/III, in na osnovi §§ 15. in 21., odstavka ('), §§.30.,
in 127. zakona o organizaciji finančne uprave

predpisujem
naslednje izpremembe in dopolnitve v navodilih z dne
12. oktobra 1932., št. 78.530/III, za izvedbo organizacije
finančne kontrole.**
V odstavku I.
Točko 5. je izpremeniti tako, da se glasi:
»5. Glavni pomorski oddelek in pomorski oddelek
ima svoje pododdelke na patrolnih ladjah, ki ' so jim
postaje določene v razporedu.c
* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
16. januarja 1933.. št. 11/IV/29.
** »Službeni Ust« št. 654/83 iz 1. 1931.

Točko 6. je izpremeniti tako, da se glasi:
>6. Pododdelki se imenujejo po svojem glavnem
oddelku, odnosno oddelku z označbo, kje so, n. pr. »Glav
ni oddelek f. k. Zagreb — pododdelek Tvornica ocetne?
kisline< ali »Glavni oddelek f. k. Beograd — pododdelek
Glavna carinarnica« ali »Glavni pomorski oddelek ,Oplenac' — pododdelek P. B. 13 ,Sumartin'« ali »Pomorski
oddelek motorne ladje ,Kraljevič Marko' — pododdelek
P. B. 20 ,Košljun'.<
V odstavku IV.
Točko 5. je izpremeniti tako, da se glasi:
»5. Služba glavnega pomorskega oddelka in pomor
skih oddelkov (s pomorskimi pododdelki) obseza celo
kupno področje vseh obalnih sektorjev. Parnik, na kate
rem je nastanjen glavni pomorski oddelek, ima svojo
postajo v Splitu. Obalni sektor za poedine parnike in
motorne ladje, kakor tudi njih postaje, odnosno postaje
za poeđine patrolne ladje se določijo v razporedu.«
Točko 6. je izpremeniti tako, da se glasi:
»6. Pododdelki glavnega pomorskega oddelka in po
morskih oddelkov na postajah, kjer ni obalnih oddelkov,
vrše službo na obalnem področju, ki jim ga odredi pri
morska finančna direkcija, če spadajo te postaje v njeno
teritorialno rJristójnost, pri čemer ^je paziti, da se ne
vrši služba na obalnem področju v škodo pomorski kon
trolni službi.«
V točki 9. se dodaje na koncu nov odstavek, ki
se glasi:
»Če je ladja glavnega pomorskega oddelka, odnosno
pomorskega oddelka prisiljena, se odstraniti iz svojega
službenega sektorja iz kakršnegakoli razloga — jo nado
mešča v službi eden njegovih pododdelkov (patrolna
ladja), ki jo odredi primorska finančna direkcija. Direk
cija obvesti ministrstvo, katera patrolna ladja je dolo
čena za nadomeščanje, in označi, zbog česa in koliko
časa bo to nadomeščanje trajalo. Obenem obvesti o tem
tudi dotično finančno direkcijo.
Če odide ladja v popravilo, izroči starešina glavnega,
odnosno pomorskega oddelka namestniku — ki je nado
mešča v službi — vložni zapisnik in spise, ki se nanašajo
na j-azmere, podatke in naredbe za izvrševanje službe v
dotičnem sektorju.«
Točka 10. se izpreminja in se glasi:
»10. Starešina .glavnega pomorskega oddelka skrbi
za enakomeren postopek pri vzdrževanju ladij in je ne
posredno podrejeni starešina vseh pomorskih oddelkov
in pododdelkov v administrativnem, ekonomskem in
disciplinskem pogledu.
Zaradi opravljanja gornjih dolžnosti vrši starešina
glavnega pomorskega oddelka inspekcije po naredbi
ministrstva za finance, direktorja pomorske finančne
direkcije ali po lastni pobudi, toda po predhodni odo
britvi direktorja primorske finančne direkcije.
Starešino glavnega pomorskega oddelka, če je zaradi
spredaj predpisane dolžnosti odsoten s parnika.glavnega
pomorskega oddelka^ zastopa najstarejši uradnik na
parniku, ki vrši nadalje redno službo v svojem sektorju.
Glede nadzora nad izvrševanjem službe so pbdrejeni
pomorski glavni oddelek in pomorski oddelki s svojimi
pododdelki tisti finančni direkciji, na katere področju
so njihovi službeni sektorji.
Starešina glavnega pomorskega oddelka in starešine
pomorskih oddelkov morajo do 20. dne v mesecu pred
ložiti pristojni finančni direkciji načrt o razporedu
službe v svojem sektorju za vsak naslednji mesec.

&

m

bot.

Načrt obseza razpored službe pomorskega glavnega
A. Oskrbni stroški»:
. •
oddelka, odnosno pomorskega oddelka, kakor tudi ras
pored službe pomorskih pododdelkov, ki so 2 razpore
1. V državnih bolnicah (izvzemši bolnice za ЧШетНе(
dom za finančno kontrolo zaradi vršitve službe nepo
bolezni).
sredno podrejeni njegovemu nadzoru. Ta načrt je sesta
a) Dafrčni -obvezana z letnim neposrednim davkom
viti v treh enakih izvodih, od katerih je vročiti dva
glede nadzora pristojni finančni direkciji, enega pa glav — izvzemši davek na hišo, v kateri stanujejo, a od nje
nimajo nobenega dohodka — do vštetih Din 200— ne
nemu pomorskemu oddelku.
plačajo
sami nikakršnih bolničnih stroškov v III. razreduj
Finančna direkcija vpiše, ko pregleda načrte, vanje ]
Za neposredni davek se smatrata osnovni in, dopol
morebitne izpremembe in dopolnitve, kolikor spozna, da i
so potrebne. En izvod načrta' z morebiti napravljenimi nilni davek.
Prednje ugodnosti ne morejo ukoriščati tiste osebe,
izpremerabami in dopolnitvami vroči ministrstvu za
ki
plačujejo
tudi manj ko Din 200— letnega neposred
finance, o izpremembah pa obvesti starešino pomorskega
glavnega oddelka in starešino pomorskega oddelka, čigar nega davka, a imajo kakšno drugo imovino ali dohodek,"
na katerega se jim osebno ne predpisuje davek, kakor
načrt o razporedu službe je bil izpremenjen.
Naredbe, ki jih izdaja finančna direkcija glede n. pr.; vrednostne papirje, denar, dan denarnim zavodom]službe na morju v mesecu mimo ugotovljenega načrta v obrestovanje, komanditno v obrt ali podjetje vloženi;
o razporedu službe za ta mesec, morajo poslati'direkcije denar, delniško glavnico, koncesijo o oprostitvi plače
ministrstvu za finance s pojasnilom in starešini glavnega vanja davka in temu podobno.
b) Pristojbina v III. razredu za davčne obvezance,
pomorskega oddelka.
ч
Ob razporedu,odnosno med mesecemsesmejo ladje, ki plačujejo neposrednega, davka:
1. od Din 200— do 1.000-— na leto, je Din 2 5 —
ki so določene za redno službo v poedinih sektorjih in
i
na postajah pododdelkov, izmenjati samo začasno in le na dan;
2. od Din 1.000— do 2.000— na leto, je Din 40—
ob dejanski službeni potrebi. 0 tem je takoj obvestiti
na dan;
tudi ministrstvo s pojasnilom.
••.:•. A
3. nad Din 2.000— na leto, je Din 50*— na dan.
Razporedi po teh načrtih so strogo zaupnega zna
čaja.«
c) Pristojbina v II. razredu je Din 70— na dan, v
Točka 11. se izpreminja in se glasi:
I. razredu pa Din 100*— na dan, neglede na višino ne
>11. Starešina glavnega pomorskega oddelka in sta posrednega davka, ki ga plačujejo na leto.
rešine pomorskih oddelkov nadzira tudi obalno-pomorč) Vdove z več ko tremi maloletnimi otroki in. sta
sko službo vseh obalno-pomorskih oddelkov. Poročila o rešine zadrug z več ko tremi maloletnimi otroki, a brez
nerednem izvrševanju obalne-pomorske službe teh oddel polnoletnih zadrugarjev ne plačajo bolničnih stroškov, za
kov se pošiljajo njih pristojnemu glavnemu oddelku.«
sebe in za svoje člane, če plačujejo neposrednega davka
Točka 12. se izpreminja in se glasi:
na leto do vštetih Din 400—, če pa plačujejo neposred
>12. Službo v glavnem pomorskem oddelku in po nega davka nad Din 400— na leto, veljajo tudi zanje
morskih oddelkih, kakor tudi v njihovih' pododdelkih obče prednje odredbe pod b).
določa starešina dotičnega pomorskega oddelka'zi vsa"
kega poedinega zvaničnika po njegovi strokovni izo
,2. V državnih bolnicah za duševne bolezni. :!',•!
brazbi.«
a) Davčni obvezanci z letnim neposrednim davkom
V Beogradu, dne 28. decembra 1982.
do vštetih Din 400*— ne plačajo bolničnih stroškov*1 •<;.'
b) Pristojbina v III. razredu za davčne obvezance,
Minister za financß
là plačujejo neposrednega davka:
»\
dr. Mil. R. Đorđevie s. r.
1. od Din 400— do 1.000— na leto, je Din'10-i-.
na dan;
2. od Din 1.000— do 2.000— na.leto, je Diç 20}--.
na dan;
3. nad Din 2.000— na leto, je Din 30— na dan.
^Pristojbina v II. razredu je Din 40— ga dan, v
I. razredu pa Din 60— na dan, neglede na višino,jng0
...
bolničnih pristojbinah za zdravljenje v dr posrednega davka, ki ga plačujejo na leto.
č) Neozdravljivi bolniki, ki se zdravijo ; v, jbolnicab, za
žavnih in banovinskih bolnicah in bolničnih duševne
bolezni v III; razredu; v,eč ko 2 leti do 5-Jet,
ambulancah, izdan po pooblastitvi točke 5. plačajo za to dobo polovico prednje pristojbinpi pod/fe!),
§ 51. finančnega zakona za leto 1932./1933. nad 5 let pa trpi bolnične stroške država.,, : , ;;
če se vrnejo v bclaioo, se tam prej prebiti čas raču
in § 6. zakona o bolnicah.*
ni — sešteva.
.-;••: т •'

Pravilnik

Bolnični stroški se dele.na ..
A. oskrbne stroške in
,.'
B. takse za intervencije, zdravila, obvezila in ostali
•BateriaL
. ' ' " ' '
;

>Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
fi
- * föbruarja 1933., št. 27/IX/80. — Fin. zakon gl. »SUižbe°- l i s t< št. 281/28 iz 1. 1932. - Zakon o bolnicah gl.
»uradni Ust« št. 186/41 iz 1. 1929./30.

8. V banovinskih, mestnih in privatnih "bolnicah
s pratico javnosti.
, Višino in način pobiranja oskrbnih stroškov določa
krajevno pristojni ban po odobritvi, .ministrstva za. social
no politiko in narodno zdravje skladno в!.§,6.',у.,гу,еј&'р
§§ 7. in 8. zakona o bolnicah.*
. '. ..'
»Uradni Ust« Št.'186/41 (222/47) ii 1. 192U/1930.
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zadruge, če je. ta večji. Če se bolnični stroški od takih
oseb ne dajo izterjati zaradi siromaštva ali zaradi izosta
lih dohodkov, plača zanje bolnicne stroške njih zadruga.
3. .Člani urada za zavarovanje delavcev, humanitar
Takse za intervencije, zdravila, obvezila in ostali
nih
železniških fondov, bratovskih skladnic in ostalih
material plačajo bolniki po dnevni oskrbni pristojbi
ustanov
za zavarovanje delavcev in nameščencev morajo
ni, in to:
plačati, če se zdrave v II. ali L razredu,, kot bolniške
1. v bolnicah do 60 postelj 10% dne vue oskrbne stroške razliko med najnižjo pristojbino za. III. razred
pristojbine;
in pristojbino, ki je predpisana za II. ali I. razred.
2. v boinicah od 60 do 300 postelj 15% dnevne,
Aktivni in upokojeni državni in banovinski usluž
oskrbne pristojbine;
benci,, kakor tudi njih rodbine imajo pravico do brezr
3. v bolnicah nad 300 postelj 20% dnevne oskrbne plačnega zdravljenja, in to:
a) služitelji in zvaničniki v III. razredu;.
pristojbine.
b)
nižji državni uradniki od X. do VI. položajne
Te pristojbine se ne pobirajo od bolnikov v bolni
skupine
in uradniški pripravniki v II. razredu;
cah za duševne bolezni.
.. " <
c)
višji
državni uradniki od V. položajne skupine
Te pristojbine ne veljajo za zdravljenje t- radijem.
Za bolnice pod točko III. tega pravilnika se smejo navzgor, v I. razredu, — kolikor je v dotični bolnici, takih
praznih mest.
te pristojbine tudi znižati.
'
Uslužbenci in upokojenci pod točkama a) in b) pla
Bolniki v .II. in I. razredu plačajo te pristojbine nečajo, če se zdrave v višjem (II., odnosno I.) razredu,
glede na višino plačanega neposrednega davka.
razliko oskrbnih stroškov.
C Pristojbine za zdravljenje bolnikov
Pristojbine za intervencije, zdravila, obvezila in
z nalezljivimi boleznimi.
ostali material ti ne. plačajo, neglede na razred, v kate
.
.
Bolniki, ki imajo nalezljive bolezni, hastete v § 1 . rem se zdrave.
4.
Za
osebe,
ki
niso,
podložne
obveznemu zavarova
zakona o zatiranju nalezljivih bolezni,* in bolniki, ki
imajo venerične bolezni, plačajo polovico predpisanih nju po zakonu o zavarovanju delavcev, izvzemši kme
tijske delavce in posle v kmetijskem delu pri kmetoval
pristojbin za bolnicne stroške.
Te ugodnosti nimajo bolniki, ki se zdravijo v bol cih (§ 6. zakona o zavarovanju delavcev),* plačajo bol
nici za nalezljive bolezni pri Centralnem higienskem nicne stroške po najnižji pristojbini v III. razredu za
štiri tedne zdravljenja lastniki obratov, v katerih so bile
zavodu v Beogradu in higienskem, zavodu v Zagrebu.
dotične osebe ob vstopu v bolnico zaposlene, če plačujejo
ti lastniki' meposxednega davka nad. 200 ^Bin na leto,
č. Pristojbine za zdravljenje v bolničnih
za -on0''Y 'bolnicah za .duševne bolezni pa, ako pla
čujejo nad 400 Din neposrednega davka na leto. Če
ambulancah.
lastniki,teh' obratov bolničnih stroškov ne morejo pla
Bolnicne uprave predpišejo pristojbine za interven čati,; kakor tudi za svoje zdravljenje nad štiri tedne, pla
cije, zdravila, obvezila in ostali material za ambulančne čajo bolniki sami ali njihove .zadruge, бе,ра- tudi te ne
bolnike po krajevnih razmerah ,tako, da se plačuje upo- ' morejo plačati, • jih plačajo samostalne zdraVstv-еле, ob>rabljem material za poedine intervencije vsaj po nabavni čine ali banovine po odredbah predposlednjega in po'
•ceni; izvzeti pa so siromašni in tisti bolniki, za katere slednjega odstavka § 8. zakona o bolnicah ali pa država
plačuje bolnicne stroške država ali banovina. Te pristoj- \ po odredbah točk 1., 2. in 3. § 8. omenjenega zakona.
bine mora-za državne bolnice predhodno odobriti mini
5. Za dnevničarje in.honorarne uslužbence v držav
ster za socialno politiko in narodno zdravje, za ostale ni' službi plača skladno s § 56. finančnega zakona za
bolnice pa pristojni ban.
leto 1932./1933.** ministrstvo za socialno politiko in na
rodno zdravje bolnicne stroške za njih zdravljenje v
razredu.
D. Plačilna obveznost za bolnicne stroške. III. 6.
Za zdravljenje učenk državnih strežniških in babiških šol in šole za zaščitne sestre Rdečega križa v Beo
- Bolnicne stroške plačajo: '" "
' •
gradu plača država bolnicne- stroške\ za njih zdravljenje
1. Osebe in ustanove skladno s §§ 7. Mn 8. zakona v III. razredu samo v državnih bolnicah.
o bolnicah.
, - \ 7 . Za zdravljenje gojencev državnih dečjih: donW
2. Po točki 1. '§ 7. zakona o bolnicah bolniki sanii trpi država bolnicne stroške; za zavarovance, razme
ali njih zadruge ali rodbina po veljavnih odredbah gra- ščene 'po banovinskih dečjih domovih, đečjih kolonijah
jânskega zakonika in1-ptì vitini- letnega neposrednega in đrtigiti zàvddîh, pa trfa stroške teritorialno pristojna
:
davka,, ki ga plačujejo.
':
kraljevska banska uprava.
• •< , • \ •
. ; #Ko se določa višina bolničnih stroškov za^ zadruge,
8. Za zdravljenje menihov, nun in novincev plačajo
odnosno za njih člane, je treba upoštevati* kolikšen del bolnicne strešice" samostani, katerim pripadajo.
neposrednega davka pripada na vsakega polnoletnega
9. Tuji državljani, ki se zdrave.y bolnicah, plačajo
zadrugarja moškega spola, pri čemer je deliti celotni bolnicne stroške po tarifi: A.' I-b)-3., A. Г-С), A. II-b)-3.
neposredni letni davek, ki je zadrugi predpteâiV po šte A. II-c) in B. 1., 2. in 3. (po razredu bolnice, kjér ser
vilu oolnoletnih zndrararjev moškega spola.;
zdrave). Za tuje državljane siromašnega stanja plača
Oni, ki ne žive v zadrugi, ki pa posebej pridobi podanikom države, s katero imamo medsebojno, pogod
vali,' plačajo, tudi če. niso zakonito oddèljéni ai svojih bo., o. vzajemnem;'.plačevanju;bolničnih stroškov,-maša
zadrug, sami bolnicne, stroške po nepòsredn'eriìi' davku,
ki še jim osebno predpiše., ali po rtèlfosrednem davku
* >Uradni lïst« št. 169/62 ' iz 1. 1922., ; \ - ' ' " h v "

B. Takse za intervencije, zdravila, obvezila
in ostali material.

, * ^Uradni list< št. 137/31 iz 1. 1929./1930.

J "• •* >Stažbeni':iteti; št. 281/28 is 1. 1932.
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država oskrbne stroške skladno z odredbo tretjega od
118.
stavka § 8. zakona o bolnicah.
10. Ministrstvo za sociaino. politiko in narodno
zdravje plača s točko*4. § 7. zakona o bolnicah oskrbne
Na osnovi člena 11. zakona o osrednji upravi za
stroške za pribežnike, vojaške begunce iri politične
emigrante (ki niso naši podaniki), ako. so siromašhega mere in dragocene kovine in v sporazumu z ministrom
stanja, za zdravljenje v III. razredu, za zdravljenje čast- za finance
nikov-invalidov pa v I I razredu skladno s § 18. invalid
odločam:
skega zakona.f
Pravilnik p povračilu stroškov za prenos in prevoz
11. Za zdravljenje orožnikov in njihovih rodbin ve državnih stvari (instrumentov) uslužbencem po stroki
ljajo skladno s §§ 90. in 91. zakona o žandarmeriji kontrole mer (»Službene novinec št. 191/LXXIX z dne
(orožništvu) z izpremembami ' in dopolnitvami z dne 20'.' avgusta 1932.)** se izpreminja, odnosno dopolnjuje
23. aprila in 6. novembra 1931. odredbe §• 88. zakona tako-le:
o uradnikih in se ti zdrave ob državnih stroških v
1. V drugem odstavku člena 3. se dodaja na koncu
III. razredu.
poslednjega stavka », a osrednja uprava odobri to po
12. Uprave bolnic lahko dovolijo plačevanje bol- stopanje.«
ničnih stroškov v mesečnih obrokih najdalj za enó leto
2.1 Člen 12. se izpreminja in se glasi: »Pravilnost po
dni od dne, ko je bolnik iz bolnice odsèV tistim'osebam, ki bi njih plačilo naenkrat utegnilo, ogražati • njih tem pravilniku zaračunjenih povračil overavljâ tisto
obstanek, in to na podstavi poročila — potrdila pristoj ' oblastvo, ki je izdalo nalog za potovanje.«
3. V prvem stavku člena 13. je treba za besedilom
ne občinske uprave. To potrdilo občinske uprave mòra
»Povračila
po tem pravilniku se izplačujejo iz državnega
preskusiti obče upravno oblastvo prve stopnje in res
' proračuna« vstaviti: », potne račune pa pregleda in viničnost overoviti.
dira v takem primeru pristojna krajevna kontrola«.
13. Za osebe, ki spremljajo dojence in majhne otro
stopi v .veljavo, ko se objavi v »Službe
ke do treh let (matere ali dojilje), če se ne zdrave nih Ta.odločba
novinah«.
• • -t>
tudi te istočasno v ^bolnicah,, se pobirajo bolnični stroški
V Beogradu, dne 25. januarja 1933.; št. 535/933.
samo za eno osebo. Za matefe^boiriice z dojenčkom se
pobirajo bolnični stroški samo za mater.
'-./'•'
Minister za trgovino
Bolnikov spremljevalec plača samo oskrbne stro
,
in industrijo
ške, če se ne zdravi tudi on v bolnici.
dr. I. Šumenkorie s. r.
14. Za zdravljenje bolnikov s trahomom veljajo od
redbe pravilnika - o zatiranju trahoma S. br. №2/31
(»Službene novine« št. 43 z dne 25. februarja 1931,)*,'
za zdravljenje bolnikov z gobavostjo pa veljajo odredbe
Pravilnika o zatiranju gobavosti S. br. 1093/31. ' (»Služ119.
bene novine« št. 43 z dne 25. februarja .1932.),**"'.'.''"' ",:'
15. Za dijake-ihje, ki se zdravijo v" brème fonda
4 zdravstveno zaščito učencev,' plača fond/bolnične'
S
o podal jšavi pogodbe z dne 11. novembra 1927.
*™ ške P° na Jnižji' pristojbini' v, III. razredu. ',Y
. '16. Uradi in ustanove po odredbah točk 2., 3,>!4.
s Francijo.f
ln
5. § 7. in § 8. zakona o bolnicah plačajo sami- oskrbVladi kraljevine Jugoslavije in republike Francije
n&"Stroške;pO' najnižji pristojbini v IГГ. razredu, Opro
ščeni so pa plačila pristojbin za-intervencije* ' zdravila, sta z deklaracijo, podpisano v Parizu dne 28. oktobra
1932., podaljšali pogodbo o prijateljskem ' sporazumeva°bvezila in ostali material.
nju in konvencijo o arbitraži, sklenjeni v Parizu dne
1
11. novembra 1927., za dobo 5 let od dne 2. decembra
E. Končne odredbe.
1932/dalje.
*'
Z isto deklaracijo sta si pridržali pravico, jgornjo
Ta pravilnik stopi v veljavo in dobi obvezno moč
z
dnem razglasitve v »Službenih novinah«; od tedaj i pogodbo pred iztekom dobe 5 let podaljšati za čas, ki
,
Presfahë'veljati pravilnik S. bï. 8452 z dne 27.'julija se naj tedaj odredi.
Gornji pogodbi sta razglašeni v »Službenih novinah«
X932.,***.'. kakor tudi. vsi dosedanji predpisi, ki temu
J št. 279/LXXXV z dne 8. decembra 1927.tt
Pravilniku nasprotujejo.

Odločba.*

Deklaracija

;!

' ;V.Beogradu, dne 13. decembra 1932.; S. br. 22.000.,
Minister za socialno politiko
in narodno zdravje
Ivan Pucelj s. r.

, gi
Sl

Oo

t Prav": § 8. invalidskega zakona.—»Uradni list«-

% - mino iz i, 1925. .
*'.

;.

, . .'..,'

* >SIuŽbeni list« št. 142/27, i*- L 1931. .
* ,,; ' : *А >Slu zbeöi,list« št. 141/27 iz 1. 1981.
4
»Službeni lïat« žt. 584/69 iz L 1982. '.. .,,;.} ,. )

Iz ministrstva za zunanje posle, v Beogradu,:
dne 10. januar ja. 1933., Pov.br. 323.:
';-. «

* »Službene novine Icraljevine Jugoslavije« 2 dne30; Januarja 1933., št. 21/V1II/65.
** »Službeni list« št. 620/73 iz 1. 1932.
' ' t 1 »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
16. januarja,^933., št. ll/IV/32.
t t >Uradni, list« št. ЏШЦ .in 490/124 iz ;J,_1927»ä
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123.

Pristop

Ratifikacija

Sudana k mednarodnemu sporazumu in med konvencije za izboljšanje usode ranjencev in
narodni konvenciji o pobijanju
trgovine z bolnikov y vojskah za vojne in konvencije o
belim blagom.1
postopanju z vojnimi ujetniki po Holandski.1
Francosko poslaništvo v Beogradu je z.noto št. 255
z dne 20. avgusta 1932. obvestilo ministrstvo za zunanje
posle, da;je pristopil Sudan dne 27. junija 1932. k med-,
narodnemu sporazumu za uspešno zaščito zoper krimi
nalno trgovino, 'znano pod imenom >trgovine z belim
blagom« z .dne 18. maja 1904. in k mednarodni konven
ciji za pobijanje trgovine z belim blagom z dne
i. maja 19l0.a
Iz ministrstva za zunanje posle v Beogradu, dne
iô'. oktobra lS32.;Pov. br. 18.392.

Švicarsko poslaništvo v Beogradu je z noto P-8-3
z dne 11. oktobra 1932. obvestilo ministrstvo za zunanje
posle, da je Holandska dne 5. oktobra 1932. ratificirala
konvencijo za izboljšanje usode ranjencev in bolnikov
v, vojskah za vojne in konvencijo o postopanju z vojnimi
ujetniki, sklenjeni v Ženevi dne 27. julija 1929.»
Ti ratifikaciji stopita v veljavo skladno s členoma
33. in 92. dotičnih konvencij ß mesecev, po deponiranju,
t. j . dne 6. aprila'1933. . ' • " ' .
Iz1 ministrstva za zunanje posle v Beogradu, dne
17.. oktobra 1932.; Pov.br. 17.311.

121.

Ratifikacija

124.

"mednarodne konvencije za pobijanje
trgovine z belimi sužnji po Egiptu.3
Ministrstvo za zunanje posle je bilo obveščeno po
kraljevskem poslaništvu v Parizu, da je Egipt ratificiral
dne .11. oktobra 1932. mednarodno konvencijo za pobi
janje trgovine z belimi sužnji in končni zapisnik, pod
pisana v Parizu dne 4. maja 1910. (razglašena v služ
benih novinah kraljevine Jugoslavije« št. 117—L z dne
21. maja 1929.) .4
Iz ministrstva za zunanje роз1е v Beogradu,
dne 17. januarja 1933.; Pov. br. 552.

122.

Ratifikacija
svetovne poštne konvencije po Grčiji,
5
.Turčiji, Guatemali in Franciji.
Poslaništvo kraljevine Velike Britanije v Beogradu
je s svojo noto št. 160 z dne 6. decembra 1932. obvestilo
ministrstvo za zunanje posle, da so Grčija dne 23. marca
1932., Turčija dne 17. junija 1932., Guatemala dne 29.
avgusta 1932. in Francija dne 9. septembra 1932. rati
ficirale konvencijo o svetovni poštni zvezi, podpisano v
Londonu dne 28. junija 1929.9
Iz ministrstva za zunanje posle v Beogradu* dne
9. decembra 1932.; Pov. br. 20.826.
1

>Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
21. novembra 1932., št. 271/CIII/728.
* >Uradni list« št. 21/6 iz leta 1929./1930.
* >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
ЗО.гјапиагја 1933.,, št. 21/VIII/67.
* Prim. ^Uradni list« št. 21/6 (II) iz 1. 1929./1930.,
>Službeni list« št. 53/4 iz I. 1932.
* >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
20. decembra 1932., št. 295/CX/768.
* »Službeni lisk ?t. 172/27 iz 1. 1930. (zakon), št. 93,
94/7, 144, 146/10, 314/30, 554, 555, 656/66 iz L 1932.

Uveljavitev
mednarodne konvencije o pobijanju ponarejanja denarja za Dansko.3
Dansko poslaništvo v Beogradu je obvestilo z noto
30. decembra 1932. ministrstvo za zunanje posle,, da
stopi mednarodna konvencija o pobijanju ponarejanja
denarja,'podpisana ,v Ženevi dne 20. aprila 1929. (razglašena v >Službenih .novinah kraljevine Jugoslavije«
št. 283/XCVI z dne 9. novembra 1930.),« za Dansko
dne 1. jariuàrja 1933. v veljavo in da je danska vlada
ob tej priliki priznala vroČevanje prošenj po kazenskih
dejanjih, določene v odstavkih b) in c) člena 16. nave
dene konvencije.
Iz ministrstva za zunanje posle v Beogradu, dne
13. januarja 1933.; Pov. br. 22.178/32.

125.

Pristop
Avstralije h konvenciji pariške unije
za zaščito industrijske svojine.5
Ministrstvo za zunanje posle je bilo po švicarskem
poslaništvu v Beogradu obveščeno, da je pristopila
1

>Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
19. oktobra 1932., št. 242/XCII/648.
» >Službeni list« št. 612/81 (zakon), 645/82 iz 1. 1931.,
št. 40/3, 98/7, 372/36, 409/41, 607/71, 608/71, 710, 711/88
iz 1. 1932., odnosno št 650/83 (zakon) iz 1. 1931., št. 40/3,
98/7, 372/36, 409/41, 607/71, 608/71, 710, 711/88 iz 1. 1932.
3
»Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
21. januarja 1933., št. 15/V/49.
« >SluŽbeni list« št. 642, 643, 644/82 iz 1. 1931.,
Št. 55, 56/4, 627/74, 7"Q0/87 in 771/98 iz 1. 1932.
8
»Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
6. februarja 1989., ät. 27/IX/85.

16. kos.
175.
Avstralija z ozemljem Papua in z mandatom Nove Gvi
neje dne 29. decembra 1932. h konvenciji pariške unije
za zaščito industrijske svojine z dne 20. marca 1883,
reyidy-ani v Haagu dne 6. novembra 1925. (razglašeni v
»Služb, novinah kraljevine Jugoslavije« št. 223/LXXI1
z dne 26. septembra 1928.t).
Ta pristop postane polnoveljaven po členu 16 kon
vencije dne 12. februarja 1933.
Iz ministrstva za zunanje posle v Beogradu, dne
2 1 januarja 1933.; Pov. br. 1155.

c) od 100 1 piva Din 100—,
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja,
ruma in konjaka Din 5-—.

likerja,

Kraljevska banska uprava Dravske banorine y Ljubljeni,
dne 16. februarja 1933.
II. No. 4639/L
Občina Boreča, v srezu murskoeoboškem, bo po
birala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu
1933. občinsko trošarino od 100 1 vina Din 50—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine T Ljubljani,
dne 14. februarja 1933.

126.

Telefonski promet.*
1. V s i k r a j i k r a l j e v i n e J u g o s l a v i j e , kjer je
državni telefon za javni promet, — r e p u b l i k a E s t o n 
s k a izza dne 1. februarja 1933.; taksna enota po progah
Zagreb—Berlin, Ljubljana—Dunaj, in Maribor-Dunaj
15-30 zl. fr., povišek v korist jugoslovanske uprave
l - 50 zl. fr., ob času slabega prometa za navadne telefon
ske pogovore le 3/» taksne enote.
2. M a r i b o r — M o r a v s k a O s t r a v a (v Češkoslo
vaški), izza dne 20. januarja 1933.; taksna enota 65-25
dinarjev, odnosno 4-35 zl. fr.
3. L i t i j a — W i e n in P o t t e n d o r f (v Avstriji),
izza dne 20. januarja 1933.; taksna enota 51-75 Din,
odnosno 3-45 zl. fr.
4. M a j š p e r k — Z l i n ' ( v Češkoslovaški), izza dne
*0 januarja 1933.; taksna enota 58-50 Din, odnosno
3-90 zl. fr.
"•
.
' 5 . D r a v o g r a d , L j u b l j a n a in Meža —St. Ana r a im L a v a n 11 al e (v Avstriji), izza dne 20. januar
ja .1933.; taksna enota 40-50 Din, odnosno 2-70 zl. fr.
6.. M a r i b o r — K r a m s a c h , A c h e n r e i n , R u s t ,
M u r a u in P u r g s t a l l (v Avstriji), izza dne 20. januar
ja 1933.; taksna enota 58-50 Din, odnosno 3-90 zl. fr. za
лгатзасћ in Achenrein, 51-75 Din, odnosno 3-45 zl. fr.
z a
Rust, Murau in Purgstall.

127.

Banove uredbe.
•v
. Objave banske uprave
o pobiranju občinskih trošarin
v letu 1933.
il

- No. 2176/1.

ra . ^ n a Artiče, v srezu Brežice, bo pobirala od dneva
J-zglasitve v »Službenem listu« v lètu 1933. naslednje
° b kaske trošarine:
'
.
?) »d 100 1 vina Din 100—,
^_^1_одЛ00
i vinskega mošta Din 100-—,
> 4 i L > U r a d n i l i s t « š t - 355/105 iz leta 1928. (zakon),
t u ž b e n i list« št. 143/10 iz leta 1932.
>s u
80
^ žbene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
• Januarja 1933., St 21/VIÎI/74,

II. No. 5609/1.
Občina Gruškovec, v srezu ptujskem, bo pobirala
od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933.
občinsko trošarino Din 75-— od 100 litrov vina.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 17. februarja 1933.
H. No. 926/1.

'

Občina Jarcnina, v srezu mariborskem levi breg,
bo pobirala.od dneva razglasitve v »Službenem listu«
v letu 1933. naslednje občinske trošarine:
a) od 100 1 vina Din'75-—,
<
b) od 100 1 vinskega mošta Din 75-—,
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 Din 10—,
f) od prašičev Din 10—,
, g) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Dfn 25—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 13. februarja 1933.
II. No. 5476/1.
Občina Rigonce, v srezu Brežice, bo pobirala od
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933. na
slednje občinske trošarine:
a) od 100 1 vina Din 100—,
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100—.
Kraljevska bansk* uprava. Dravske banovine v Ljubljani,
dne 17. februarja 1933.
II. No. 26250/1—32.
Občina Rogaška Slatina-zdravilišče, v srezu Imarskem, bo pobirala od dneva razglasitve v »Službenem
listu« v letu 1933. naslednje občinske trošarine:
a) od 100 1 vina Djn 50-—,
b) od 100 1 piva Din 50—,
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja,
ruma in konjaka Din 5-—,
č) od goveda, nad 1 letom Din 25—,
d) od goveda pod 1 letom Din 16—,
e) od prašičev Din 15—,
i)'od drobnice Din IO4—.
g) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 50—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 17. februarja 1933.

16. коз.
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II. No. 50/1.
Občina Sv. Križ, v srezu mariborskem levi breg, bo
pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu
1933. naslednje občinske trošarine:
a) od 100 1 vina Din 75*—,
p) od 100 1 vinekega mošta Din 50*—,
c) od 100 1 piva Din 50—,
C)- 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 8*—,
I) od prašičev Din 10-—,
g) od drobnice Din 5 — .
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 15. februarja 1933.
II. No. 4998/1.
Občina Velenje, v srezu slovenjgraškem, bo pobi
rala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu
1933. naslednje občinske trošarine:
a) od 100 1 vina in vinskega mošta Din 100—,
b) od 100 1 piva Din 100'—,
č) od hI stopnje alkohola špirita, špiritnih izdelkov
in žganja Din 5*—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 14. februarja 1933.
II. No 306/1.
Občina Vrhloga, v srezu mariborskem desni breg,
bo pobirala od dneva razglasitve t »Službenem listu«
v letu 1933. občinsko trošarino od 100 1 vina Din 100-—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
'".'"• dne 15. februarja 1933.
II. No. 26669/1—32.
Občina Žetale, v srezu šmarskem, bo pobirala od
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933. na
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 Ljubljani,
dne 17. februarja 1933.

128.

Razne objave
iz „Službenih no vin".
Številka 300 z dne £6. decembra 1932.
Z ukazom Njeg. yeL kralja z dne 12. decembra 1932.,
Štev. 98.108/Ilt., so napredovali: za višjega davčnega
kontrolorja VI. položajne skupine davčne uprave: v Ma
riboru. V o d o p i v e c A n t o n , v Ljubljani-mesto S u b i č

M i l a n , v Ljubljani-okolica P r i m é e R u d o l f , v Celju
V i d e m š e k J e r n e j , v Ljubljani-okolica P r e z e l j Fr.,
v Mariboru D o n a j F r a n c in N a j ž a r M a t i j a , v Kra
nju K o š a r L u d v i k , v Celju C v a h t e A n t o n , v Ma
riboru O z v a t i č I g n a c i j , ' v Ljubljani-mesto I v a n č i č
C i r i l , v Kranju Š v a r c I v a n , v Mariboru M e r č u n
M a k s o , v Celju B o n a č I v a n , v Ptuju A r n u š J a k o b
in M a l i n g e r J a k o b , v Celju Čuš F r a n c , v Ptuju
K o š a r F r a n c in P r i m e A l b e r t , v Mariboru Z e l e z n i k B o g o m i r in v Ljubljani-okolica Š t u p a r I v a n ,
vsi dosedanji davčni kontrolorji VII. položajne skupine
istih davčnih uprav.
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne
12. decembra 1932. je napredoval pri državnem pravo
branilstvu v Ljubljani za višjega sekretarja državnega
pravobranilstva v V. položajni skupini dr. K a v e c I v a n ,
sekretar državnega pravobranilstva VI. polož. skupine.
Številka 301 z dne 27. decembra 1932.
P o j a s n i l o m i n i s t r s t v a za f i n a n c e , da so d e 
s e t i c e s č r t i c o p r a v i l e n d e n a r . Srebrni denar po
Din 10-— je bil kovan deloma v Parizu deloma v Lon
donu. Pariška kovnica je napravila na komadih, ki jih
je skovala, na naličju pred in za besedama »10 dinara«
majhen znak — (črtico), po katerem se razlikujejo ko
madi, izdelani v pariški kovnici od komadov, izdelanih
v londonski kovnici, ker komadi, kovani v Londonu ni
majo takega znaka. Glede na to objavlja ministrstvo za
finance, da je tudi srebrni novec 10 dinarjev z znakom —
črtico pravilen denar. • .
Iz oddelka za drž. računovodstvo min. za finance
v Beogradu, dne 23. decembra 1932., št. II.—150942.
I Prepoved prodajanja in, razširjanja. Državno'tožil
stvo v Zagrebu je prepovedalo z odlokom z dne 31. de
cembra 1932., Kns 2014/32, prodajanje in razširjanje'
mesečnika »Hrvatska Prosvjeta« z dne 1. decembra 1932.,
štev. 10. ki se tiska v Zagrebu,
,;'•'
Številkfc 302 z dne 28. decembra 1932.
Z odlokom ministra za finance z dne 14. deoembra
1932., štev. 98109/III. so napredovali: za davkarja VIII.
položajne skupine davčne uprave v Višnji gori Š n a b e l
S t a n k o , dosedanji pomožni davkar IX. položajne sku
pine iste davčne uprave; za pomožnega davkarja IX. po
ložajne skupine davčne uprave: v Slovenski Bistrici Mla
k a r V i k t o r ; v Kranju Š t u l a r A l o j z i j ; v Šmarju pri
Jelšah H r e š č a k V i l j e m ; v Ljubljani-okolica /Voljč
Š t e f a n in v Murski Soboti F a b i č S t a n k o , vsi dose
danji davčni pripravniki istih davčnih uprav.'
Številka 803 z dne 29.. decembra 1932.
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja >z dne
29. novembra 1932. sta napredovala pri Narodnem gle
dališču v Ljubljani: za člana a pravicami uradnika VI»
položajne skupine1 P e č e k B o j a n , član istega gledališča'
in uradnik VII. položajne skupine in za člana s.pravi
cami uradnika VII. položajne skupine L e v a r I v a n ,
član istega gledališča in uradnik VIII. položajne skupine
z 2. periodskim poviškom.

Izdaja kraljevske baneka' aprava Dravske banovine njeti predetavnib in urednik' Pohar" Robert v Ljubljani.
Jiaka in zalaga. Tiskarna »Merkur« y Ljubljani , njen predstavnik. Otrnai Michâlék v LJubljani. . . .

Stet, л

SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANÔVNE
Priloga h kosu lé. IV. letnika z dia© 25. februarja 1988.,

Razglasi kraljevske
banske uprave
i- No. 1630/1.
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Razpis.
Na osnovi § 31. zakona o bamspki upra
vi se razpisuje v območju sreskega čest
o g a odbora v Ljubljani službeno mesto
oanovinskega çe&tarja. in sicer: za ceetЏ progo cd km 1'1S8 do km 7-00 na
'WjhovinisH cesti Ljubljana^Žalog—Lap^ca—Litija.
Proedlci za to mesto morajo izpolnj©10
f r P 0 ^^
^ ^1. 2- uredbe o službenih
1
Јвдшео ^!! dftzavnih cestarjev ini njih
§*8jemMh ün, né smejo 'biti mlajši od
*8 Ш ne starejši od. 80 let.
jüjkastnorcöao pisane Sa s kolkom za
uitì o-— koikované prošnje, opreMtjëne
^ЈЈгаЧИпфтј in. zadostno ЈкоЦо^АпМи
«iiogami (rojstni im krstni Ksi, domo£&Ш Ш, znanje" šolsko ЈШС^Љ,-.<ЈО'Sf&Uo o odsluženju kiudroveicega rokà,
*Шј™Ш&° izptìoèyak), nravstveno iz-.
JPv^yfelo, potedilo praotojnega obiaetva,
91 \*o bili obsojeni žibog kaznivih d©Ш1 to koffiiftiòlaam^éL, eventuÄLnä doka*J]a o strokovni usposobljenosti') je viol i najkeenejé do lfc. marca, 1Ô88. pri
С ш
cestiieîîii' ođlborji v" LJubljani.
Kraljevska banska uprava Dravoke
banovine.
v Ljubljani, dne 10. februara '1988.

K V -

No. 166/45-1933.

447—3^8

Razglas o licitaciji
Kraljevska banska uprava Dravske
banovine v Ljubljani razpisuje za prevzem dodatnih del I. etape v državni
bolnici za duševne bolezni Novo Celje
I. javno pismeno ponudbeno licitaeijo
na dan 13. marca 1933 ob 11. uri dop.
У sobi št. SS tehničnega oddelka v Ljub
ljani. — Pojasnila in ponudbeni pri
pomočki se proti plačilu naprasnih
stroškov dobivajo med uradnimi drami
v sobi št. 47.
Ponudbe naj sé glase v obliki popu
sta v odstotkih (tudi z besedami) na
vsote odobrenega proračuna, ki znaša:
za vsa dela Din 352.436-23 ali za posa
mezne skupine del, in sicer:
1. težaška, nadalje zi
darska, tesarska,. Štukaterska in pečarska
Dili 151.902-74
dela . . . . .
2. mizarska, klepar
ska, steklarska in
tapetniška dela
Din 123.413-38
3. pleskarska dela
Din 4i.iee-94
4. ključavničarska
dela
Din
8:176'—
5- vodövodnoinetalacijska dela
27.777-17
Podrobnosti razpisa soDinrazvidne
iz
razglasa o licitaciji v >Službenih novinahc in na razglasni deski tehničnega
oddelka..
..Kraljevska banska uprava.
Dravek» banovine v Ljubljani
dnè. 1& februarja 1983;
II. No. 1201/2.

*

1933, Preis. IZOoWsÄr^ÖO, »e xa
sUjje пвј dan .29. majca 1933. ob enat
prva pishiëm. р1еш1па Ш1Аеда za Ž6bavo kruna ljubljanski jetaišnici za proračuneko leto 1933./84.
Licitacija se bo vršila pri upravi jetniSnđce deželnega sodišča v Ljobljani,
kjer dobiy4g> inMp*totì tiidi podrobnejša pojasnila glede dobave.
. Ponudbe, opremlteçè s kolkom za
Djn $00"— v zapeČabenem ovitku z zu
nanjo oznako: >Pomiđ$a: za dobavo kru
haroonudin^iN^N.,«,,marajo izročiti pQi
nudln|kl aM ШјЊ. ip^blaščeSusi na d&a
licitacije od. 10. do ЈД. uìe,v roke pred.sedndlku drazbeae komisije.
.
Ponudnik inojpà v;popud'bJi izrecno izjaviti, da v ceîoH .jrietâ^à na dražbene
pogoje, Jter mora do dne^^iqaróa, 1? ~
ob 10. uri pri b
lene uprav©
v LjUjbijÄ, рр1оШ pp
ki znaša 6%, ža raje"?^ .juin© јј5а-1(Ш
skupne vredinoflti raž]
> dobave.
V priiäeni, 44 *а
fäja.iss kaierebo vršila dne
gakoli razloga ne
18. aprila 1933. nova licitacija z istimi
pogoji in ob istem času kot p v a .
Dražitelj mona .predložiti predsedniku
dražbene kdmSšlje izproičevalo o dražiteljaki sposoMbèti, -ipotpduo ö jplačanih
davkih in priznanico; o pofoženi kavciji.
Ponudafd^moSajd otetafti•.•«^besedi- ахф
manj 30 dni'-f№ "iayïèeerà jd0itoeyL; :
Zlasti ee qpomrjejo. ùtìUanti^da. m«rajo na dan' lieiitacije pjedpisali .izjavt»,
da petenajo jpogoje-nabBÄ© in da pristan
jajo dražiti po njih.;. . .-,, .-..^ri-.,.

ШШ dêféin^ sodišča
ató Шfebruara1^зз.

A 866/32. ' . . ' . '
Ôlï
Popravek.
Y razglasu z dne 12. januarja 1938.,
№»; 12Ö/1 o1>javljéiM • *
зШктж
Ck«#glaš o liritaciji.
usine, kosti.6. z UfosPŽi* ђШМЏ 1933;y jèjo žapusčmsJiJ upniKL
.Kraljevska banaka lupravft Dravske- pà&bgi б.,
Hôfe' KêiïSr-M ј»%шШч8п©' Sfe. IBSш:т\ШШ1*&ШаШЏ&
>«„ v**""» v' Ljubljani Mutpieuje. sta delno
*«8ttlaeijo Ljubljanice т Ljubljani
- Ш&г Ш& iktìk» ttajatev- ito zapuščine,
Galuf Ivan, (гојШ dMë 9; decembra
|**$:Јатзд pismeno npnudjjflno lipitajajP lJ903rf pristojen v obämö'FöDilkvaf вмв s©,jpo£à^e^dacjia|«EftJa.do^^
**в?Ч 10. marca 198? ob 11. uri
Šmarje pri Jelšah (namesto (pristojen terjatve pri tem sodišču dine 23. marea
У ј Е « 1 Шигб«1спе$,
Шб-dop. o b " l i i t t t y . 3: .uÖtae,
v obefflb ЗађрВД'ђде г 4бШВД-'
ali. pa do ^ , а ш pôsfe^.. éïcfer n e >
Kraljevska baroka-uprav* Dravske
4 ^ a s n i l a in ponudbeni pripomočki se
imeli л!шрат,..,М Р*$р zavaro^ađ ~%ffi*
banovine
%£? JR^cilû,
ШтчШ. stroškov.dobi4
"V
OLjtfibtJaM^
dà»
18.
ЈеТзЛшшја
1688.
.JSS.*?* uradnimi urami P Hlafovice do té eapušcln©, aÄFW^bof' pïà•m
odseku,
Ljubljena,
Stari
tog
Ш&
napowedanih tieejaitev paSüu —
St.
Ofcräino sodišoe ^ г Le»u*, odd, Ir,
v^QÖSdbe nàj M ilàsè v dbliSi fto^tt.Љ.У odstotkih (tudi % besedami), na <
ђ ј | ^ « Ш е п м а pror^unà, H шаба ,
*i6
T'Am&À.fg^^òbnoitì razpisi
Amortizacija.
^ No. 81/28-4903.

459—8—3

Razglasi sodi«
in soÉiih «Waster

^ ^ ћ а . ' ftftpfttf Џ*Џ tefctfcnega j
Г

*|Ј. banslU uprava dravske banoTiae
" T LjoWJaWî
do© 17. februarja 1933.
*

öio- Kflmrtas Ф Sc«
Il dobfvo кгШк
m pöitfiivtевш~&: a» ìos. ÏSMÉT

. «a aniSftäzäcljD Швеб2
IMipirjev, ki jih je prosudo
baje izgnbü-ter вв njih imeiiaät- pedbrlje, da uveljav4 teiom šestih mesecey
od dneva razglasitve V i^užbeneni Ifcstu< svoje pravice, sicer bi ве po pote-

Štev. 16.

Stran 86.
lnï?it€»ga iPofca iprogla&iió,' dà ;stf "Prednostni papdrji forez moči.
Oznamenilo vrednostnih papirjev:
Hranilna knjižica Mestne hranilnice v
Mariboru štev. 7166, glaseča se na ime
Pukl Konrad, z vlogo Din 26.300-—.
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. IV.,
dne 16. februarja 1933.
*
T I I I 4/33-2.
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Amortizacija.
Na prošnjo G a č n i k à M a r t i n a ,
užitkarja na Gmajni št. 54, se uvaja
postopanje za amortizacijo naslednjih
vrednostnih papirjev, ki jih je prosilec
baje izgubil, ter se njih imetnik pozivlje, da uveljavi tekom 6 mesecev počenši od danes svoje pravice, sicer bi
ee po poteku tega roka proglasilo, da
so vrednostna papirji brez moči.
Oznamenilo vrednostnih
papirjev:
Vlažna knjižica okrajne hranilnice v
Slovenjgradcu št. 23.057 z vlogo dinar
jev 3538-75, glaseča sé na ime Gačnik
Martin.
Okrožno sodišče v Celju, odd. III.,
dne 16. februarja 1933.
*
E 1020/32—11.
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Dražbeni oklic.
. Dne 2 9. m a r c a 1 9 3 3 . - d o p o l d n e
ob d e s e t i h bo pmi podipdeanem sodi
šču v eobi štev. 4 dražbaj nepremičnin:
zemljiška knjiga Zg. Prebukovje, vi.
št. 6, obstoječih iz niše in zHovja gospo
darskega poslopja ter zemljiških parcel
t. j . njiv, tovnikov, pašnikov in, gozdov.
СешШпа vrednost:. Din 79.968'10.
Vrednost ipritjikiine; Din 2350'—.
Najmanjši ponudek: Din 54.879-—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž
il 112/33

benem .naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče Slov. Bietruia,
dne 11. februarja 1933.
*
E V 2980/32—10.
519

Dražbeni oklic.
Dne 7. a p r i l a 1933. dopoldne ob
d e v e t i h 'bo pri podpisanem sodišču
v sobi št. 16 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga ik. o. Dravlje, vi. št. 532,
605.
Cenilna vrednost: Din 143.125-— in
Ditti 132.850-—.
Vrednost priMkline: Din 50.000-—
(všteto v goinji cenriJni vrednosti).
Najmanjši iponudek: Din 95.417'— in
Din 88.567-—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe, si
cer bi se ne mogle več uveljavljati glede
nepremičnine v škodo zdražitelja. ki ie
ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski teza
sodišča.
,
Okrajno sodišče v Ljubljani,
dne 9. januarja 1933.
*
516
E IV 2857/32—6.

Cenilina,viredn'OSt:'Din. 7403*14.
Najmanjši ponudek: Din 4936"—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž»
benem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne, mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče v Mariboru,
dne 8. februarja 1933.
E 1200/32—9.

463

i

%

1

;l

Dražbeni oklic.

D n e 10. a p r i l a 1933. d o p o l d n e
o b p o l d e s e t i h bo pri podpisanem
sodišču v sobi št. 6 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Domžale, vi. štev;
26, 628, 71.
Cenilna vrednost: I. sk. 1,256.279-20
dinarjev, II. sk. Din 266.660-50, III. sk. Ш
Din 216—, IV. sk. Din 971—, V. sk.
Din 1,235.015—, VI. sk. Din 26.608—-,
VII. sk. Din 108.528-—. .
.
Najmanjši ponudek: L sk. 837.519-46
dinarjev, II. sk. Din 177.773-66, III. sk.
Din 144—, IV. sk. Din 647-20, V. sk,
Din 823.343-20, VI. sk. Din 17.738-66,
VII. sk. Din 72.352—..
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe»
je priglasiti sodišču najpozneje pri drazr
benem naroku pred začetkom dražbej
sicer bi se ne mogle več uveljavlja 1
glede, nepremičnine v škodo zdražitelJ8k'j~ je ravnal, v dobri veri..
V ostalem sé opozarja na dražbeni
Dražbeni oklic.
oklic, ki je nabit na uradni deäki' tega
Dne 7. a p r i l a 1 9 3 3 . dopoldne sodišča.
'"•"•>••'••a u v
.•
ob d e v e t i h bo pri podpisanem so
Okrajno sodišče'Kamnik,
dišču v sobi š t 27 diräzba nepremičnin:
dne 8. februarja 1933.
zemljiška knjiga k. o. Malečnik, vložma
*
štev. 16.
488

1

Proglasitev za mrtve.

es'

"
' Deželno sodišče' v Ljubljani iô uvedlo .postopanje, da se proglase spodaj navedeni pogrešanci, za mrtve, ker, sô
more o njih p o § 240.- o. d. z., odnosno po § 1. zak. z dne 31. III. 1918., štev. 12«. d. z., domnevati, da so umiril. Pogrešance
jiavedeno sodišče pozivlje, naj se zglase pri njem, ako še žive, ali naj mu dado kako drugače na znanje.
Po preteku srpodaj označenega roka in po sprejemu dokazov bo sodišče razsodil»- o dokaau smrti. — Vsakdo, ko
bi kaj vedel o katerem teh pogrešancev, naj to sporoči soddišću.

'*

Uvedbo posto
panja predlaga

Dan in opr. Oklicni rok
št. oklica
poteče

Ime, rojstni dan; stan in
bivališče pogrešancev

Bistvene okolnosti, na katere se predlog opira

Skot Franc, roj. 8. X. 1873
na Vradenoi.

Odšel V malju 1915. e 27. domobran, p. p. na Mal. bojišče,
bil 1. XI. 1915. na soški fronti v hudi bitki; od takrat
pogrešan.

žena
Skof Marija.

21. I. 1933
T112/82—4

15. VUX
1933.

Simšič France, roj, 10. II.
1881, v Smartinu pri Go
rici.

Odšel e 17. p. p. 1. baonom, 4. etot., vojna pošta 201,
na gališko fronto. ZadnjfŽ piaal'4. 1X^1914 fe Livova
pri Grodeku; odtlej pogrešan.

Žena
Simšič Emilija.

21. .1. 1933
T 94/32—4

15. Vili.
1933. .

Brenčič France, roj. 18. VI.
1881 v Ziberšah. .

Ob splošni mobilizaciji odrinil s 27'.' domobran, polkom,
13. stot. na fronW, vojna pošta 48, odkoder je;zadnjič
pisal 7. XII. 1914.

Žena
Brenčič Marija.

21.1.1933 15. Vili.
T 114/32—3
1933, '

Jnrierëi« РатеК roi. 25". I.
1884 v Ràfecah.

•15, VliL,
.•s Žena' '•'-'.
Ob ižbruhušflvetovne.vojne odšel s 27. domobran, polkom, j
1938.,
oz. 2. gorskim etrej роЈкош, -12. etot^ na-•gališkofronto, '> JurjevČiČ Marija. T 117/82-2
odkoder je'zadnjič pisal 7, X. 1914. Baje padel,v. bojih;
":» f.
• •v biffiniIfovegâ' "mesta ali'Pržemleia. '
•^ГТГ!

DeSébttf eodtfèe T LJttWjaei, odd. Ш . ,

i

Ћ

••Štev. 16-,

Stran 87;

E IX 3361/32-^ 18,

623

Dražbeni oklic.
Dne 1;0. a p r i l a 1 9 3 3 . dopoldne
•ob e n a j s t i h , too pri. podpisanem so
dišču v sobi št. 11 dražba nepremičnin.:
fcemiljiška knjiga k. o. Sv. Miklavž, vi.
«t. 16, 221 ; k. o. Digoše, vL št. 438..
•Cenilna vrednost: Din 60.111-— in
Din 1510-— M Din 4676-50.
.. Najmanjši iponudek: Din 37.531-66.
V ostalem se opozarja na dražbeni
'Oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče v Mariboru,
dne 8. februarja 1933.
•j»
'
^ 271/32-27.
496

Dražbeni oklic.
pme 19. aprila 1933. ob desetih too
J>ri podpisanem sodišču v sobi št. 4
"^ražba nepremičnin: zemljiška knjiga
Zagrad, vi. št. 360.
senilna vrednost: Din 13.486"04.
Najmanjši ;poniudek: Din 8991-—.
-, Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
•je priglasiti sodišču najpozneje pri dražkenem naroku pred začetkom dražbe,
»icôf bi se né mogle več uveljavljati
Ž l ^ e nepremičnine v škodo zdražitelja,
** je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
°klic, ki je nabit na uradni deski tega
sodigga.
"•{:
Okrajno sodišče v Celju,
dne 14. februarja 1933.

^pisi v trgovinski register.
•/Pisala s e j e n a s t o p n a f i r m a :
227. . . .
.
Sedež: Celje.
' C a n vpisa: 21. februarja 1933.
Besedilo: Kopušar Martin.
Obratni predmet: trgovina z mešanim
blagom to vBakovretaiHi dragim blagom,
"^sifci tudi deželnimi pridelki na drobno.
'Imetnik: Kopušar Martin, trgovec v
^ I j u , Kralja Petra c. 22.
okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju,
odd. Li dne 21. februarja 1933.
Firm. 60/33 — dftg A III 164/2. "
V p i s a l e so se l z p r e m e m b e in
dodatki pri nastopni firmi:
228.
Sedež: Celje.
Фап vpüsä: 21. februarja 1933.
ßeeediilo: Anton Kolen« n a s i
Obratni predmet: trgovina z mešanim
^•lagoni in. vsakovrstnim drugim blagom,
2г*5& tudi deželnimi pridelki na drobno,
^vidika izvršuje ifcudi izdelovanje alko*°Jinih. pijač mrzlim potem.
labriše se javni družabnik MartiaKoEdnini lastnik firme je odslej: Franc
< * " № [ > trgovec v Celju, Kralja Petra
s n e ž n o kot trgovinsko sodiđče т Celje,
^ ~ ° S f J [ ' ' - ' d a i ^ 2 1 - februam 1 $ &
Firm 59/3» — « « A И WI&.-i /•
7 * - ;

Konkurzni razglasi
S 1/33—3. • .
229.

. 6 1 4

Izmena
upravitelja stečajne mase.
Stečajna stvar Hočevarja Jerneja, tr
govca in posestnika v Podlogu pri Vel.
Laščah.
V smislu § 94. stečajnega zakona se
dosedanji upravitelj stečajne mase iz
menja jn postavi, na njegovo mesto g.
A. Volk, trgovec z žitom v Ljubljani.
Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. II.,
dne 18. februarja 1933.
*
S 7/33—2.
520
230.

Konkurzni oklic.

Ogiasitveni rok.do 22. marca 1933..
•Ugotovitveni narok pri imenovanem
sodišču dne.30. marca 1933. ob 9. uri.
Okrožno kot konkurano sodišče v Celju,
odd. L, dne 21. februarja 1933.
•

*

•

•

'

Sa 2/33-^1.
233.

522

Poravnalni oklic.
. Uvedba poravnalnega, postopanja o
imovini Prežlja Jakoba, posestnika in
ključavničarskega mojstra v Novem mestuy Sv. Florijana trg št/. 1. •
.•* Poravnalni spdnik: : Durimi Viktor,
sodnik okrožnega ^sodišča v Novem
mestu.
Poravnalni upravitelj: Jarc Ivan, sodno-pisarniški pristav v pok. v Novem
mestu.
Narok za sküeipanje poravnave p r i
okrožnem sodišču v Novem mestu v sobi
št. 68 dne 6. aprila 1933 ob polenajštih.
Kok za ogiasitev terjatev pri okrožnem
sodišču v Novem mestu do 23. marca
1933, • • : • • - . - • •
Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. I I V
•
•
' dine 22. februarja-1933.

Razglasiitev konkurza o imovini prot.
tvrdke P . Ladstätier sinovi, tovarne
slamnikov in klobukov v Domžalah.
•Konkurzni sodnik: Hutter Ivan, sta
rešina okrajnega sodišča v Kamniku.
Upravnik mase: dir. Trampuž Franc,
odvetnik v Kamniku.
~' ', ' :
Pmvi zbor upnikov pri/ okraj&em'-'so- '
dišču v Kamniku d n e ' 8 . marca 1933.
ob 9. uri. • • "
Oglasitweni r o k : dò 15. aprila 1933.
(okr. išod. Kamnik).
Ugotovitveni narok pri okrajnem sodišču v Kamniku dne 22. aprila 1933.
No 2750/1.
Б06
ob 9. urL
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. Ш . ,
as.
dne 22. februarja 1933.
• Ojster$uKaraki,. тој.,8. noverato ra-1889
v. Sp. jHuipnJi,; 0^6. Geljerok^L', stanujoS'3/33^2;: . - • , . - : • • • ' .
-624 öemü v Sp.. Bbđamjji Šj. 53/ Celje^okoL,
231.
..',-*'.,.
zak. siniu Alojzya, samskem^-ipoehahaku,
s e glasom razsodita'okrajnega sodišča v
Konkurzni Oklic; Celju Kps. *Vi;No.Yl9/3^-^12 od. d n e
Razglasitev konkurza o imovini Рл&- 3. februarja 19*33 prepoveduje zahajati
1
protnik Jeriče, posestnice to gostilni- v gostilne (krčme) za dobo enega leta.
čarke v i^renloergu.
•' '•'•'•
' Prepoved veljà od 3! februarja 1933.
Konkurzni sodniki dr. Čerček Janko, do 3. februarja 1934.
starešina okrajnega sodišča v Maren: '
SreSko. naičelstvo v Celju,
bergu.
';.'•'. ; due 16. februarja 19SŠ.
Upravnik mase: Teraik. Simon, po
sestnik in trgovec.'V -Ararenbergu.
621
Prvi zbor upnikov p r i okrajnem sodi- II No. 1521/1.
Söu v Marenibergu dne 4. .marca 1933•
Razglas.
ob devetih, i .
; ••„ - - .
^Г> ,.:.S . sodbo.olkrajtìèga éwUSèa v Gornjj
Oglaaiityeni rok do 30; marca 1933. pri Radgoni Kps .16/33 je 'bilo Rosu lAntonti,
okrajnem sodišču,-v. Alarmbergu.
delavcu v Gornji Radgoni' štev. 38, preUgotovitveni narok p r i imenovanem povedano zahajati v krôïne db 1. februsodišču dine' 3"i. marca 1933. ob' devetih. arja 1934, ..'•
, ;f;
Okrožno sodišče v Mariboru, oda. Ш . ,
Vsakdo, ki bi imenovanem^ .Vede
dne 22. februarja 1983.
postregel z opojno pijačo, se kaznuje
*
512 po § 268 k. z. z zaporom do 6 mesecev
S 3/33—2.
in_v denarju do 6000 Din.
232
Sresko načeletvo т Ljutomeru.
Konkurzni oklic.
dne 20. februarja 1933.
Razglasitev konkurza o imovini Prve
južnoštajerske vinarske zadruge r. z. z
518—3—1
o. z. v Celju registrovane pod Strmo St. 78/1.
Zadr. И. 100 v Celju.
Razpis dobave.
Konkurzni komisar: dr. Vicar Leopold,
Na
podlagi
člena 94. zakonaf o držav
sodnik okrožnega sodišča v Celju.
nem
računovodstvu
se raspisuje xa do
Upravnik mase: dr. Orožen "VEJam, od
bo od 1. aprila do 30. septembra 1933.
vetnik v Celju.
— Prvlnaisof" tiTKaLkov1 т>гг imenovanem- -za^beMeo--aia~daševne-*oleead-or^jid>^ j a n i ' ^ ^ "bolnico osa duševne bolezni
,
^шшк^Ша:!«^ %&• "z: Чашт i98fc''
' ЋасОДаесидоШаса pismena ofertoa M! ,il
oé 97'|ùW,?<< °*^ ! • :i '«l'<' t, i-' v 1>:?t".-«W r.'Sit.f.

Razglasi raznih uradov

m

Sbasì 88.

Ötev. 16.

citacQà «a dobavo nafelednjtti ää^ileMh
|»otrtA>66in:
i. meke ito inlevekin Melket,
& veeh rèsi кИШц
3. Spef^jskega blaga,
4. mleka in mlefeih izdelkov.
licitacija se bo vršila r soboto, dne
18. marea 1983. ob 11. ori dopoldne v
iipTmaijpi^mA St&iaißi *A duSevne bo
lezni, v. L^ijani. Natančnejši pogoji eo
na •фодеД fetwèèeotoôo prt upravi zavoda; .
Uprava bolnice «a duševne bolesni
I4ubljana—Studenec,
ЛпвШ. iebraftrja 1888.
St. 140/33.

Ш—3—2

Ponudba ee mora glasiti na skalno
cenò za veo razpisano dobo.
Uprava dri. bolnice za ženske bolezni
v Ljubljani, dne 17. februarja 1933.
*
Štev. 1881/11.
608

Razpis.

Direkcija drži rudnika Vedenje razpisuje za Prometno upravo v Zaibukovci
dobavo
150 m* hrastovega jamskega lesa xa
na dan 1. marca 1933 ob 11. uri dop.
Pogoji pri podpisani.
Direkcija državnega rudnika Velenje,
dine 18. februarja 1933.
*
Štev. 1986/11.
526

Razpis dobave.

Razpis.

Na podlagi členov 59., 82, do 106.
zakona o drž. računovodstvu in pravil
nika za izvrševanje odredb tetra satoma
(B pogodbe in nabave) razpisuje uprava
Dršavne bolnice sa {enake bolesni v
Ljubljani pismeno olertatno licitacijo
ca nabavo Živilskih in biSnih potreb
ščin sa cas od 1. aprila 1933 do 30. sep
tembra 1933:
Ï . Mesi, mesnih üsdfelkbv in slanine,
2. moke in mlevsjjjih izdelkov,
8. kruha,
"
Г
4. mleka in mlečnih izdelkov ter
5. špecerijskega blaga, in hišnih po
trebščin.
Licitacija se U Vrïtf* т ponedeljek,
drié St. marca 19бЗ ob 11. «ri dopoldne
v üpratrnf pisarni Državne bolnice Ba
ienììke BoleM v Lftiblfanl, Stara pot 3.
Podrobni družbeni in &Upï wtoöij
вд. interesentom tia vp^tlèd pH upfavi
bolnice. .
Predpieno feolkovane ponudbe v zapečatenem ovitku z oznako: >P4nudba
za doba»« (navesti predinet> ponud
nika K. џ&> morijo biti vfežene najkesneje do prlcetka licitacije v roke
dražbene komisije*
Ponudnik se mora že v jkraudbi obvezati, da v 'ШЦ 8*H pristaja na
dražbene in dobavne pogoje. Položiti
taoi-a naikësiïèïé Ш w& pfeö jpricet-

Direkcija drž. ìrùdinika Velenje razpisuje na dan 7. marca 1933. dobavo:.
20.000 kg pšeniepe moke Si OgÄ, 8 g, 6,
1.700 kg svinjske Kasti,
QÖ0 k i sirove kâ'vè,
2.ŽOOkIrSk,
1.600 kg budnega olja,
3.200 kg koruznega zdroba,
400 kg papîrnaJHh vrečic.
Dobavni pogoji pri podpisani1.
Direkcija dri. rudnika Vel
dne 20. februarja ШЗ.

Шт Дтте îrMpisàno Џ.\иЏ'т
zavodili Wagaftì. Llctkdjski komisiji
mora prèdloMti potrtifio t> zmoteni
kavciiû plačanih davkih in dražiteljeki

*
Štev. 1979/Ц.

625

Razpis.
Direkcija drž. irudniika Velenje raspisuje sa na dan 7. marca 1933. ob 11.
uri dop. dobavo franko Žalec:
20.000 kg pieniène moke št Ogg, Og,
in 6.

Оо#Ш pigoli pri prfdpîe^d.

Direkcija dri. rudnika Velenje,
dne 20. februarja 1983)
#
504
Štev. 1880/11.

Razpis.

Direkcija) drž. НШМА Vrenje raz
pisuje za PrometoK) dpfcVö v Zübukovei
12.000 komadov krajnikov na dim 8.
màrci Ï9SR ob lì. Ari oopoMne.
Pogoji'flft
* "
Direkcija drìarnega rudniU Velenje,
dne 18. fepi^arjai 1933.

ur * rtt

л[Аму wBiKwfi аитјМилЕ ш
:f!A#>
.^л-^л*

i^*".*."'*^-.-»^ •H-*;

613-3—1 ;|

Poziv upnikom.

Upnika Ргоах&фте izadhige sodar- J
skin mojstrov v iMarifboru, r. z. a o. v. ee *|
pozivajo, de priglasijo svoje terjatve do f
30. marca 1938; Ipri likvidatorjih, za- '-v
drug«. :..;
Û
Hvaleč Ivan s. r.
BamSak Josip e. r- |
likvidatorja,
fri

462 3—2: J

Likvidacija zadruge.

|

»Zadružna elektrarnac v Slovenski ф.
Bistrici, zadruga z omejeno zavezo, s- ^
sedežem v Slovenski Bistrici, se je raz^ Ш
družila in stopila v likvidacijo. Upniki -t?
zadruge se pozivljejo, da prijavijo tekom enega meseca od dneva te objave»
svoje zahteve likvidatorjem.
Likvidatorji.
*
517

Objava.
Izgubil sem maturitetiao izprioevak? .....
Škofijske gimnazije vSt Vidu aadLjubr ; :|
ljano na ime: Müller Franc, rodom' &
Doanžal. Proglašam ga za neveljavno.
Müller Frano e. r.
527

Objava.

Izgubil sem imiaBjritetao izprioev*]0;
Ф&, *satee gtotowije -v Kranju: • ""^
1919 na dane: Globočnilk Marjan, _
iz .Kranja. Prógla&tìn gà za neveljavno.
Oloboènik Marjan e. r.
528:

Objava.
lagubiil e«m imatrikulaeijeko iapriiSeh
vaio juridiòne fakultete univerze f
Ljubljani ina lote: Pavlin Vladko, rodont
iz Savodenj pri Gorici .
Pdv>g4aSaln ga za nevwljavoo.
PavlinVleJdko в. r.
#

•

•

•

•

•

•

'

'

•

•

•

•

'

'

.

Objava.

fcgulWl eönl ОЗРОШ IM nt ime: Motali*^
Marko, (rodom iz Oälja pri Slov. Bistrih
Proglašam ga za neveljavnega.
Motala Marko « r.

<&u

"••

_ ,iiial|iai^a»|.pwej^ i ea|»^nç^ œ
rfièkarna Merkur ? Ljubî]afal; njen pri

-

ir RobeH-# ijvtljânk
Mlebalekv Ljubljani.

• ^

K i

-

.

»

~'ћП/^к^'Л'у.*1Ч'

• ^ ^ ^ ^ • n ^ j T -

•

Postuma plačana v gotovini.

KRALJEVINA

JUGOSLAVIJA

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

Letnik

V LJUBLJANI, due 1. marca 1933.

IV.

\f •
VSEB INA:
135.
Mešanje
bencina
s
špiritom.
Uredba
o
obliki
prisege
po
predpisih
civilnega
pravdnega
129.
postopanja in o slovesni obljubi namesto prisege.
136. Cene špiritu.
_.
'
130. Uredba oizpremembah in dopolnitvah v uredbi o.ureditvi
137. Ratifikacija mednarodne konvencije o antidaftefičnem se
niinistrstva za prosveto.
rumu po Mehiki.
,
131. Pojasnilo k tar. post. 12., pripombi 5., drugemu stavku,
138. Pristop Malajskih federalnih držav k berneki konvenciji
гакола o taksah.
,
za zaščito literarnih in umetniških del. •
132. Zvanje- arhivarja v .resôrtu ministrstva za zunanje posle.
139. Pristop Salvadorja k sporazumu-o poštnih dakazndcah.
133. Razpisa. : — O kontroli pri uvozu sirovih fosfatov., —
140. Ratifikacija ;Poljske o mednarodni raddotelegrafeki kon
. Uvozno ocarinjanje mehaničnih lestvic, montiranih na
venciji.
• .
avtomobilskem stojalu.
.
;
134 Razpisi.' — Uvozno ocarinjanje' transformatorjev in oljnih
141. Ratifikacija mednarodne radiotelegrafske konvencije poj
stikal, napolnjenih z oljem. — Uvozno ocarinjanje katrana
Nikaragui.
• ' ••;
iz kamenega premoga in lahkih olj od katrana iz kamene- • 142. Objave banske uprave o pobiranju-občinskih trošarin v)
ga premoga. — Uvozno" ocarinjanje naprav (črpalk) za pro
letu 1933.
(
dajanje bencina: — Nadomestitev razpisa št. 35.559/IV-1932
143. Razne objave iz »Službenih novin«.
ö postopku s fakturami pri ocarinjanju blaga.

Uredbe osrednje vlade,
.-' 129.
Na' osnovi člena 49., odstavka' ('), uvodnega zakona
za zakonik o sodnem postopanju v civilnih pravdah z.dne
•9. junija 1930, in § 432., četrtega: odstavka, zakonika o
•sodnem postopanju^ v' civilnih pravdah z dne 13. julija
1929. predpteujem '••
-" ' : :S ' • ' " ' • :

uredbo

/

o obliki prisege po predpisih civilnega pravd
n e g a postopanja in o slovesni obljubi na
mesto prisege,*
• k i s© glasi:'•

-•"•••

••••

-.§'i.-. v-

;.

b) za izvedence:.
'-..--..
>Prisezam na Boga. vsemogočnega in vsevedočega,
da bom oddal izvid in svoje mnenje po svoj» najboljši
vednosti in vesta in po pravilih znanosti (umetnosti, oóSrta). Tako mi Bogpomagaji«
ç) ,za prisego stranke: '
»Prièëzam ïraJ Btfga vsemogočnega in vseveđocega,
da (tu slede>besede ^prisege po,predpisih..§ 473. opp.).
Tako mi Bog pomagaj!,«: .,;
' • • • ' .

§

2.

Pred zaprisego mora'opomniti sodnik osebo, ki haj
priseže^ na svetost' prisege z verskega stališča, na važnost •
pTisege;zfl pravni -red, na časne in večne lcazui kriv©; pri
sege in mu mora dati na znanje, da mora priseže brez
pridržka (rezerve) in brez dvouinja. To mora sodnik
opraviti., na, način,4 ,ki.. ustreza stopnji iBabcaženosti in
razumevanja.,osebe, ki naj se^zapriseze..
'.'.,',- .'., .t,._

;,;;.;.

.:. ,;,....-.•,;,•..-.;;•
••,.-:§- 'v:,
• •'. • v i ' " - - - ; " • - , '
• Za ; opravljanje prisege , po .predpisih civilnega
Kristjani dvignejo pri zaprisegi kvišku.palefcvte.;<ft«
pravdnega postopanja y velja nastopno:
.•
•
• • 1. Besedilo (formula) .prisege se glasi, neglede naprsta desne roke in opravljajo prisego pred ràzipetóm
in dvema gorečima svečama.. Razpelo mora ивЏ&ајЏ kr•vero osebe, ki naj;se'ZajpjisežejtakoJe: ;•'••'
Ščanskemu obredu-,' к!Гтигpripada oseba, ki s^ zapTiseza,
a) za.priče:
Razpelo in sveče se ne ..uporabljajo pri'.' zapfeeeg'i
' ' ' .''>Prdseèam' na Boga Vsemogočnega in vstevedoČega, oseb helvetskega veroizpoveđahja. ,
;
:.
•da sem o vsem,'W me je %đišče vprašalo ' (da bom o
4
vsem, Шх me bo sodišče vprašalo), govoril Sisto, 'in po ••• ""Muslimani dodajo,:ko'so'izgovorili zà sb&nîko'ni bepolno resnico in nič drugega negd resnico. Tâlkojmi'Bog sedilo prisege, besede:.. >Billahi. Taalac^'fNa Boga Naf
višjega) ali iVall^ic^-^^Br^aJ^aljL^^Bieomillafli^^ (V^ïmeP p m a g a j k ,. .
,. .••'],' ' - . . .
. •'
'••
ni| Boga) alivseJJtcoja ' ','!.. *./'... '".- '...'. ''•' . , ... ,,. '
J
Israeliti se'-"morajo'"pri opravljanju .prisege , po.'.'•.'' * ^Službene novine' kraljevine Jugoslavije« 'z dne
kriti s kaj? o (lilobukoni. ali podobnim) in položiti desno
i t februarja 1933;, ». 32/Ì/92. ' - :->'•'"-••' •;'.'
3

">4.
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roko na knjigo — toro, sedmo vrsto dvajsetega
diruge Mozesove knjige.

poglavja

Člen 5.

§4.

Ta uredba stopi v veljavo, ko se objavi v »Službe
nih novinah«.

Če je treba zapriseči nemo osebo, zapiše ta oseba be
sedilo prisege, ali če ji je to težko, ga zapiše kakšna druga
oseba in se ta prisega vpričo diveh prič,, katerima so
njeni znaki znani, čila; na koncu vsakega stavka je od
netne osebe zahtevati, naj da znak svojemu potrdilu.
Nato podpiše nema oseba vse besedilo prisege, č e nema
oseba.ne zna pisati, postavi pod besedilo prisege ročno
znamenje.
'
•
§5.
-

V Beogradu, dne 5: januarja 1933.; P. br. 472.

Osebe, ki ne pripadajo nobeni priznanih ver ali pri
padajo priznani veri, katere pravila prepovedujejo oprav«
Ijan> prisege, dajo, ko ji'.i je sodnik opomnil'skladno s
. predpisi § .4, namesto, prisege slovesno obljubo, skladno
z besedilom», predpisane prisege.

§ 6.
Ta uredba dobi obvezno za poedina območja moč na
dan, ko dobi za dotično območje obvezno moč zakonik
o sodnem postopanju v civilnih pravdah.
V Beogï-idu, dne. 2. februarja 1933.; št. 9930.
Minister pravde
B. Maksimorić s. r.

•

180.
Na osnovi člena 5-, drugega odstavka, zakona o ure
ditvi vrhovne državne uprave in po soglasnosti ministr
skega sv*eta predpisujem

uredbo
o izpremembah in dopolnitvah v uredbi o
ureditvi ministrstva za prosveto
i dne 26. julija 1929*
Člen 1.
V členu 13. se za besedo »bogoslovnice« črta »in«,
postavi vejica, za besedo »šerijatske« pa. dodaja. >in
meščanske«.
Člen 2.
V členu 15., prvem odstavku, se za besedami >Učai
odsek ima« izpreminjata besedi »štiri razdelke< v »pet
razdelkov«. Za točko 3. tega odstavka se dodaja točka
»4. razdelek za meščanske šole«, dosedanja točka 4. pa
postane točka 5.
•
člen 3.
V členu 16., prvem stavku, ,se črtata besedi »me
ščanske šole«.
Člen 4.
,
V točki 3. prvega odstavka člena 18. se črtata
besedi >in meščanske«.
.
»
* »Službene' novine kraljevine Jugoslavije« zz. dne
UUC
21. januarja 1933.. št. 15/V/42. — Uredbo gL »Uraitoi
Ust« št. 369/88 iz L' 1929.
ч

.

.

'

Minister za prosveto
R. Stanković s. r.

131.

k tar. post. 12., pripombi 5., drugemu
stavku, zakona o taksah.*
Zakon o naknadnih in izrednih kreditih k proraču
nu državnih razhedkov in dohodkov za leto 1932./33. z
dne 23. decembra 1932-, (»Službene novine« z dne 26.
novembra 1932., št. 300/CXII) odreja v § 12., točki 19.,'
nastopno:
V drugem stavku pripombe 5. k tar. post. 12.
taksne tarife zakona o taksah je dodati nov stavek, ki
se glasi: »Vendar se mora vsaka listina o takem poslu
[naročilo, naročitoj list, sklepnica (zaključnica) in pod.]
kolkovati z 1-— dinarjem.«
Ker so se sprožila različna vprašanja, kako je treba
umeti ta zakonski predpis,_daje ministrstvo za. finance,
davčni oddelek, po poslednjem odstavku člena 43. zakona
o taksah nastopno pojasnilo:
1. Predmetni - zakonski predpis je treba razumeti v,
zvezi Ln nadaljevanju pripombe 5. k tair. post. 12. zakona
o taksah, ki še glasi:
ч
Prvi stavek: »Glede plačevanja te takse za kupne in
prodajne pogodbe je smatrati za pogodbe tudi vse tiste
spise in izjave, s katerimi se potrjuje obstoj nakupa in
predaje, kakor tudi vse tiste akte, na katerih podstavi
se izvršuje aH kakorkoli potrjuje prenos stvari.«
Drugi stavek:. »Tej taksi niso zavezane pogodbe o
nakupu in prodaji.stvari ali blaga, ki so namenjene ne
posredni porabi ali za preprodajo (trgovinski sklepi).«
Videti je, da ima prvi stavek te'pripombe v mislih
samo takšne fcpise in izjave, s katerimi se potrjuje
o b s t o j n a k u p a i n p r o d a j e kakor tudi vse tiste
spise, »na katerih podstavi se i z v T š u j e ali kakorkoli
p o t r j u j e p r e n o s s t v a r i«.
. —'
Tudi drugi stavek govori samo o p o g o d b a h o
n a ' k i i p u i n p r o d a j i stvari ali blaga, ki se name
njene neposredni porabi ali za-, preprodajo (o trgovinskih
sklepih).
Torej imata tako prvi stavek, kakor drugi stavek
pripombe 5. k tar. post. 12. zakona o taksah v mislih
s a m o.takšne listine, t. j . spise in izjave, ki obsegajo
ali ki se nanašajo n a . p o g o d b e o n a k u p u in p r o 
d a j i , torej na pismeno ugotovitev soglasne pravne
voljo dveh ali več oseb o pravnem poslu kupoprodaje,
ki so ga te osebe med seboj sklenHe, najsi je sklenjena
dotična 'pogodba šele z listino po občem grajanskem za
konu (konstitutivni značaj listine) ali pa se z listino do* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dnq
15. februarja 1933., št. 35/XI/107. — Zakon o naknadnih
in izrednih kreditih gl. »Služb, list« št. : 16/3 iz 1. 1933.

17. kos.
tična pogodba samo posvedocuje (deklarativni značaj
listin©).»
Toda v.vseh teh primerih in s a m o v tistih pri
merih, ko dotične l i s t i n e obsezajo ali se nanašajo
na kakšen t r g o v i n s k i s k l o p , torej na trgovin
sko pogodbo o kupoprodaji, morajo, biti — po novem
zakonskem pristavku k drugemu stavku pripombe 5. k
tar. post. 12. zakona o taksah — k o l k o v a n e s k o l 
k o m 1'— d i n a r j a , in sicer neglede na to, . kako
nazivajo stranke same v konkretnem primeru dotično
listino, kakor n. pr. z izrazom »naročba«, >naročilnica«,
»naročilni list«, »sklepnica«, >zaključnica<, »sklepni« ali>zaključni list«, »nasprotna sklepnica (zaključnica)«, »na
sprotni sklepni (zaključni) list« in s podobnimi, izrazi.
Trgovinski*gklep sam pa na osnovi prvega dela dru
gega stavka pripombe 5. k tair. post. 12. zakona o taksah
ni zavezan plačilu 1% -ne prenosne takse za pravni po
sel.
2. Iz zgoraj obrazloženega izhaja, da t e.j t a k s i
niso zavezana
navadna
p i s m a in do
p i s n i c e , s katerimi naročajo katerekoli stranke pri
trgovcih. določeno količino stvari določene kakovosti za
določeno ceno, ker obsezajo taki spisi samo ponudbo za
sklep kupoprodaje, torej izpričujejo pravno voljo samo
ene osebe, ne pa še pogodbe.
3. Nadalje izhaja iz zgoraj obrazloženega, da n e 
o b v e z n o d o p i s o v a n j e , ki se vrši pred trgovin
skim sklepom, n pr. informacije, ali ima kakšen obrat
naprodaj kakšno blago, ki se išče, nadalje informacije
gfede cene, glede načina ekspedicije, načina plačila,
glede rizika ali časa transporta itd., n i z a v e z a n o
taksi.
Nadalje n i s o z'a v e z a n e tej taksi vse tiste
l i s t i n e , , ki se izdajo b r e z z a v e z e , n. pr. v
obliki cenovnikov, popisa stroškov in podobno.
4. Nadalje izhaja iz zgoraj obrazloženega tudi to, da
je oblika trgovinskega sklepa za taksno dolžnost b r e z
pomena.
Zato so zavezane tej taksi ne samo sklepnice, od
nosno naročilnice, ki jih imajo s seboj trgovinski potniki,
navadno natisnjene v vezanih knjigah z raznimi podrob
nimi pogoji, in ki jih ob sklepu pogodbe podpišeta tudi
stranka, ki kupuje, in trgovinski potnik v prodajalčevem
imenu; ampak so zavezane tej taksi tudi sklepnice,
sklepni listi, nasprotne sklepnice, nasprotni sklepni la
sti, ki imajo v obliki trgovinskega dopisovanja podpis
vselej ali samo prodajalčev ali samo kupčev.
5. C e s e i z d a j o poleg izvirnika naročilnice
ali sklepnice tudi še k o p i j e , n. pr. trgovinski potnik
pošlje Izvirnik naročilnice svojemu poslodavcu, eno ko
pijo odda naročniku blaga, drugo kopijo pa obdrži sam,
mora biti kolkovan tisti primerek, ki je namenjen za ose
bo, ki naj v naši državi naročilo izvrši, t. j . v zgoraj
navedenem primeru poslodavec, tvrdka — prodajalec.
Na vseh kopijah pa je treba po členu 25., točki 5.,
taksnega in pristojbinskega pravilnika «označiti, pri kom
je primerek (izvirnik) s kolkom Din 1-—.
6. P r a v i c a d r ž a v e do predmetne t a k s e
n a s t a n e že tisti dan, ko se napravi v. mejah naše
države listina o trgovinskem sklepu, odnosno z dnem,
ko, se napiše v mejah naše države pismo, ki obseza tr
govinski sklep.
Toda glede naročilnic in sklepnic, ki prihajajo iz
inozemstva, nastane pravica naše države do predmetne
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.takse z .dnem, ko se je prenesla dotična listina, njen
prepis ali prevod na ozemlje kraljevine.
Na taksno obveznost ne vpliva okolnost, ali je skle
(
njen pravni posel z odložljivim ali razveznim' pogojem ali
pa je vezan s kakršnimkoli rokom.
7. P r e d m e t n o t a k s o s t a d o l ž n a p l a 
č a t i solidarno rzdatelj listine in njen prejemnik.
Če pride naročilnica ali sklepnica iz inozemstva, je
dolžan — naravno — plačati to takso samo prejemnik
listine.
Če je prejemnik naročilnice ali sklepnice v inozem
stvu, mora biti kolkovana kopija, Id ostane pri izdatelju
naročilnice ali sklepnice v mejah naše države.
8. Ta t a k s a s e p l a č a s t e m , da se pri
lepi v kolkih na naročilnico ali sklepnico in se uničuje
tako, da se zapiše prva .vrsta besedila naročilnice ali
sklepnice čez kolke, in sicer tako, da se začne pisanje
na čistem papirju in^se nadaljuje čez kolke (glej taksni
in 'pristojbinski pravilnik, člen 42., točko 53.).
Razen, tega se kolki lahko uničijo tudi tako, da se
prilepi kolek na izpisano mesto naročilnice ali sklep
nice in da se prepečati s pečatom firme ali pečatom
imena izdateljevega, odnosno prejemnikovega, in to ta
ko, da obseza pečat z èniin delom kolek, z drugim delom pa. čisti papir.
..
9. Če se ne prilepi na naročilnico aH sklepnico nobe
na taksa ali se prilepi nepopolna taksa ali se taksa predpisno ne prilepi in ne uniči, pa pridejo takšne naročilni
ce ali sklepnice kakorkoli pred oblastvo, je pobrati po
členu 51. zakona o taksah poleg doplačila redne takse
k a z e n s k o t a k s o v znesku trikratne neplačane,
nezadostno ali nepredpisno položene takse in tudi takse
po tar. post. 229. zakona o taksah, ki znaša najmanj 30
ч
dinarjev za vsako obsojeno osebo.
Doplačilo redne in kazenske takse plača lastnik.li
stine.
Če se ugotovi nemožnost plačila po lastniku, se ob
sodi izdatelj na plačilo prednje takse.
Za izvršitev sodbe so pristojna vsa dblastva, pred
katera taka listina pride.
10. N a r o č a se finančnim direkcijam, naj pri
občijo to pojasnilo vsem podrejenim davčnim upravam,
kakor tudi glavnim oddelkom finančne kontrole v znanje
in ravnanje s tem, da je uvesti kazensko postopanje
(točka 9. tega pojasnila) ,samo za tiste primere, ko je
nastala pravica države do predmetne takse (točka 6. tega
pojasnila) šele izza dne razglasitve tega pojasnila v
»Službenih novinah«, a ni bilo taksni dolžnosti predpisno zadoščeno.
Po predmetih pa, po katerih je nastopila taksna
dolžnost v času od dne 26; decembra 1932. do dne raz
glasitve tega pojasnila y »Službenih novinah«, naj skrbe
finančne direkcije za to, da se v redu pobere samo redna,
taksa.
Y_ Beogradu, dne 26. januarja 1933.; št. 4686/33.
Pomočnik ministra za finance
Ing. St. Nedeljkovié s. r.
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132.

Zvanje
arhivarja v resortu ministrstva za zunanje
poslé.*
V razporedu uradniških zvanj iz § 346. zakona o
uradnikih z dne 31. marca 1931. za resort ministrstva za
zunanje posle se ni omenilo in razporedilo zvanje arhi-.
varja 2. skupine H. kategorije. To zvanje je obstajalo
na dan uveljavitve omenjenega zakona p o § 21. zakona
o ureditvi ministrstva za zunanje posle 'itd. z' dne
25. marca 1930. in je tudi v proračunu za 1. 1932./1933.,
partiji 306., poziciji 1., navedeno. Iz spredaj razloženih
podatkov se vidi, da obstoje vsi potrebni zakonski po
goji, da se razporedi zvanje arhivarja 2. skupine II. ka
tegorije po § 347. zakona o uradnikih z dne31. marca 1931.
v ustrezno položajno skupino. ' \i ••
Ker je po § 249. spredaj omenjenega zakona o
uradnikih razporejena 2. skupina II. kategorije v 7. po
ložajno skupino, se mora torej gorenje zvanje razpore
diti v to skupino.
••••".•
Da se torej prilagodi zvanje arhivarja 2. skupine
IÏ. kategorije razporedu zvanja iz § 346. zakona o/uradnikih, na osnovi v,sega spredaj razloženega in na osnovi
§ 347. tega zakona, a po dobljeni soglasnosti g. ministra
pravde št. 110.658 z dne 5. decembra 1932. in gospoda
.ministra za finance št. 35.548 z dne 17. avgusta istega
leta, kakor tudГ po soglasnosti ministrskega sveta z dne
4. februarja 1933.
.
:
.
.
>
.

odločam :
Zvanje arhivarja 2. skupine II. kategorije v resortu
ministrstva za zunanje posle зе razporeja v 7. položajno
skupino.
Ta razpored velja izza dne 1. marca 1932.
To odločbo je vročiti v overovljenem prepisu glavni
kontroli.
'•;'•..•'•••
V Beogradu, dne 9. februarja 1933.; U. Pr. Pov.
štev. 562.
Namestnik .ministra za zunanje posle,
minister brez portfelja
dr. Albert Kramer s. r.

amonijev sulfat, čilski soliter dn kostna moka, ker ti niso
sirovine za predelavo, ampak že izdelana umetna gno
jila im. vel ja zanje člen'2. novega pravilnika o proizvaja
nju, uvozu in prometu umetnih gnojil.*
Po pojasnilu ministrstva za poljedelstvo št. 79.514/IV
z dne 4. januarja 1933. se smatrajo za sirove fosfate si
rovine, ki imajo v sebi P 2 0 5 v obliki trikaloijevega fos
fata Ca 3 /P0 4 / 2 . V tej spojini je P 2 0 6 neraztopen v vodi, kar
se da z analizo lahko ugotoviti. , ,
Carinarnice naj jemljejo od vsake uvodne' ekspedi
cije sirovih fosfatov piredpisno obeležene ogledke in naj
jih pošiljajo carinskim kemijskim laboratorijem, ki ugotove z analizo, ali gre v danem primeru za sirove fosfate
ali ne. .
Carinarnicam se naroča, naj se po tem-ravnajo.
V Beogradu, dne 4. februarja 1933.; št. 3477/IV.
\Minister za finance
đr.VMil. R. Đorđević s. r.

II.

«.

Uvozno ocarinjanje mehaničnih lestvic, mon
tiranih na avtomobilskem stojalu.
Na osnovi člena 23. v predlogu zakona o obči carin
ski tarifi ukinjam razpis št. 39.243/IV z dne 21. oktobra
1930.,** in je torej mehanične lestvice, montirane, na av
tomobilskem stojalu tako, da se, morejo gibati g samim
avtomobilskim motorjem, smatrati in ocarinjati za tovor
ne avtomobile iz tar. št. 875. uvozne carinske tarife..
V Beogradu. dne': 4. fe-bruairja 1933.; št. 342e/IV.
- •
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Minister za finance , .
đr. Slilorad R. Đorđević s. r.

134.

Razpisi.*
Uvozno ocarinjanje transformatorjev in olj
nih stikal, napolnjenih z oljem.

133,

Carinarnicam se priobcuje, da se 3irovi fosfati, ko
fih uvozijo domače tvornice <umetnih gnojil zaradi pre
delave, odslej ne pošiljajo več preskusnim postajam v
kontrol«?; nadalje pa se .pošiljajo postajam še kalijeva sol,

Na osnovi člena 23. v predlogu zakona 1 o obči ca
rinski tarifi- dajem; carinarnicam naslednje pojasnilo:
Kolikor prihajajo transformatorji iz št. 664., točke La,,
in oljna stikala iz št. 666. uvozne carinske tarife, napol
njeni z oljem, se mora olje posebej prijavljati in ocari
njati, posebej pa transformatorji (št. 664., točka l.a)j od
nosno oljna stikala, (št. 666).
'
..^
Poedine teže se lahko najdejo tako, da se odbije teža
olja odstotno od skupne teže, pri čemer je vzeti, da pred
stavlja olje 25% skupne teže» ali pa tako, da se olje iz
toči in izmeri, kar je vsakemu uvozniku na- izvolji. V obeh

* »Službene novine kraljevine—Jugoslavije« z dne
IS. februarja 1933., št. 35/XI'108.
** »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
11. februarja 1933., št. 32/X/97.
t '

* »Službeni list« Št. 568/75 iz 1. 1931. .'
** »Službeni list« št. 242/38 iz 1. 1930..
*** »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
21. januarja 1933., št. 1S/VV44.

Razpisa.*s *

(
•

'•••'••

I .

:

O kontroli pri uvozu sirovih fosfatov.

17. kòe. :
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primerih morata biti obe vmsti blaga s svojo ustrezno
težo prijavljeni posebej, pri čemer je uvoznik zavezan,
na prvi strani deklaracijo izjaviti, na kateri način je
ugotovil prijavljeno težo olja, a ima pravico, da se ob
pregledu prijavljena teža na ioti način preskusi.
Ker ne gre v teh primerah niti za uvoz tekočine v
cisternah ali podobnih prevoznih sredstvih, niti v nena
vadnih posodah, se mora pobirati carina na tisto težo
olja, ki se je po enem izmed obeh načinov našla.
.
Pri prijavi olja po teži, ki se je našla na osnovi do
ločenega odstotka, morajo odredita'carinarnice za pregled'
tehnologa ali enega strojnih .inženjer jev, ki' mora ugoto
viti, da tràmsfórma.tca-ji,.odnosno stikala.liiso napolnjena'
z manjšo količino olja,' nego jim je to potrebno.
Ta razpis stopi v veljavo na dam razglasitve ' v »Služ
benih novinahc.
V Beogradu, dnej.3. januarja 1933.; št. 1281/1 V.
Minister za finance
dr. Mil. R. Đorđević s. r.

IV.

Nadomestitev razpisa št. 35.559/IV—1932* o
postopku s fakturami pri ocarinjanju blaga.
Vsaka faktura, ki se prediloži zaradi ocarinjenja bla
ga carinskemu oblastvu, m:cra biti opremljena s potrdilom
lastnika blaga o njegovi neoporečnosti, kakor je to pred
pisano z razpisom C. br. 11.780 z dne 18. marca 1926.
V prameirdh, ko dohajajo fakture po pošti obenem s
paketi kot priloga' k spremnim "iistopi neoverovljene,
brez potrdila lastnika o neoporečnosti blaga, teh faktur
ni jemati za dokaz o vrednosti blaga in je glede pobira
nja skupnega in luksuznega davka postopati tako, kakor
da fakture niso predložene.
•. •
S tem se nadomešča razpis št. 35.559/IV z dne 28. no
vembra 1932.
Iz pisarne oddelka za canine ministrstva za finance
v Beogradu, dne 11. januarja 1933.; št. 939ÌIY.
..'

Uvozno ocarinjanje katrana iz kamenega
premoga in lahkih olj od katrana iz kame
nega premoga.

. "•»•

135.

.i i-..'-

.••!;

Mešanje bencina s špirifoni.**

Na osnovi člena 23. v predlogu zakona o obči carin
Gospod minister za finance je" odredil • z odločbo
ski tarifi dajem carinarnicam naslednje pojasnilo1: '
Katran-iz'kamenega premoga po št. 175. li vozne ca št. 8777 z dne 2. februarja 1933.; naj sé meša bencin z
rinske tarife srne imeti v sebi največ 8 volumskih odstot-1 dehidrirariim špiritom, deilaruriranim; s 3%' beiicihä,
•"
• •:
ko* lahkih olj, t. j . tistih, ki se ob frakcijski destilaciji v razmerju 20-6:79*4.
katrana iz kamenega premoga zdestilirajo do vštetih
Iz ministrstva za fmance', davčnega, Oddelka,!v Beo
170° C. Ce je destilata do vštetih 170° C preko 8%, po gradu, dne 2. februarja 1933.; št. 8777.'
' "L'"~,."
meni to, da je lahko olje posebej dodejano, in je v takem
primeru uvrstiti îkatran med lahJm olja od katrana iz
kamenega premoga im ocarimiti po št. 176., točki 1., kot,
benool; toda ne mor© se ukorietiti ugodnost iz pripombe
za to številko, ker se nanaša pripomba na tehnično čiste
I
i 136.
destilate.
Ta razpis ; stopi v. veljavo na, dan razglasitve v »Služ
benih nownàh«.
•••••/••
- ,
....;.Cene,,|pmtu4^*.•«?•:': r..r- '•'•
V Beogradu, dne 13. januarja 1933.; št. 1282/IV.
Minister za finance
dr. Mil. R. Đorđević s. r.

;C '

'

- ,

IH. •'-..•,

Uvozno ocarinjanje naprav (črpalk) za pre
dajanje bencina.

Gospod minister zaf'finance 'je"i odločbo št. 8761 z
dne 2.: februarja 1933. naknadno določil cene špiritu,
,m.,to:s .
! , • : ' ; • • . •-'•м-.-ч. , '••!••'<. '•< •... .•'.', ^ •
rafiniranemu špiritu ,,za. proizvodnjo kisa, tranko
•kupčeva postaja za 1 hI-0 dinarjev,в;70;., ! .! ""..,["''....u'~[
rafiniranemu špiritu, za; industrijske пандепе-franko,
kupčeva postaja za 1 hi-0 dolarjev 8-70;
, i, y , .
,'
špiritu za proizvodnjo predmetov, namenjenih • za
izvoz v inozemstvo, franko .kupčeva postaja za 1 hï-°
dinarjev 5'20.
' ; . -( '•.'...
';

-Na osnovi člena 23. v predlogu zakona o obči carin- '
Iz ministrstva za finance, davčnega o d d e l k a . v В в о '
.•t siki tarifi dajem carinarnicam naslednje pojasnilo.:
Sgradu, dne 2. februarja 1933.; št..0*761. '
':У<
. Naprave za prodajanje bencina'na'javnih înèstih» popolnoma sestavljene tudi na malih ročnih samokolnicah,
••^. •Sô'.ûûàrinjajo kot izdelki po tvarini, iz'katere so. C,e priФ., dejo razstavljene, se ocarinja črpalka po številki,kjef je
urecnp navedena, ostali.dèli pa po.tvarini, iz'katerë so.
"" • ^ ^ T a ; r a z P î $ stopi'v Veljavo na dan razglasitve v>SÌuz- *• »Službenil|sk št. 7,92/101', ìì.,'iz"'l.Ì932. ,"
i ;beina,h novinâlu.
,
''•".-'
• .'.*
;
** »Službene novine .kraljevine Jugoslavije«'^ dne
;6. februarja 1933,;. št. ™"**>#-'< "'
'
v;.
; , v Beogradu, dne 18.januarja 1933v; Št. 1283/rvV
•**!" »Službene BQvin# p a l j e v i n e , Jugoslavije« z - dne,
:',
•••'.л-\,-.
. '
'M
Minister za finance..
6. februarja 1933.J št. 27ДХ/87,'
.,,•->-'•'.';
••>,
dr/Mil. ,R. Đorđević s,-r.

lllté-.

17. kos.
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137.

140.

Ratifikacija

Ratifikacija

^neđnarodne konvencije o antidifteričnem
serumu po Mehiki.1

Poljske o mednarodni radiotelegrafski
konvenciji.*

Kraljevsko poslaništvo v Parizu je obvestilo mini
strstvo za zunanje posle, da je ratificirala Mehika dne
2L oktobra 1932. mednarodno konvencijo o antidifterič
nem serumu, podpisano v Parizu dne 1. avgusta 1930.
in razglašeno v >Službenih novinah« št. 285/XCIV z dne
6, decembra 1931.»
Iz' ministrstva za zunanje posle v Beogradu,
dne 10. januarja 1933.; Pov. br. 21.571/32.

Poslaništvo Zedinjenih ameriških držav v Beogradu
je obvestilo z noto z dne 7. februarja 1933. ministrstvo
za zunanjo posle, da je Poljska dne 30. novembra 1932.
ratificirala mednarodno radiotelegrafsko konvencijo z
občim in dopolnilnim pravilnikom, sklenjeno v Washingtonu dne 25. novembra 1927. (razglašeno v »Službenih
novinah« št. 33/XII z dne 12. februarja 1930.).
Iz ministrstva za zunanje posle v Beogradu, dne
10. februarja 1933.; Pov. št. 2449.

138.

Pristop

141.

Malajskih federalnih državkbernski konven
ciji za zaščito literarnih in umetniških del.3

Ratifikacija

Švicarsko poslaništvo v Beogradu je obvestilo z noto
z dne 28. decembra 1932., ministrstvo za zunanje posle,
da se bo po notah poslaništva Velike Britanije v Bernu
(izza dne 10. januarja 1933.) uporabljala bernska kon
vencija za zaščito literarnih in umetniških del, poprav
ljena in dopolnjena v Rimu dne 2. junija 1928., na Maj
lajske federalne države.
*•
Bernska konvencija je razglašena v »Službenih novinah kraljevine Jugoslavije« št. 153/LVIII z dne 9. ju
nija 1930.
Iz ministrstva za zunanje posle v Beogradu,
dne 12. januarja 1933.; Pov. br. 22.091/32.

139.

Pristop Salvador ja k sporazumu
o poštnih
nakaznicah.4

mednarodne radiotelegrafske konvencije
po Nikaragui.**
Poslaništvo Zedinjenih ameriških držav v Beogradu
je z noto št. 2569 z dne 1. novembra 1932. obvestilo
ministrstvo za zunanje posle, da je .Nikaragua ratificirala
dne 26., septembra 1932. mednarodno radiotelegrafsko
konvencijo, podpisano v Washingtonu dne 25. noveaibra 1927., kakor tudi priložene obče in dopolnilne pra
vilnike.
Iz ministrstva za zunanje posle v Beogradu, dne
15. novembra 1932.; Pov. br. 18.702.
#

Banove uredbe.

Švicarsko poslaništvo v Beogradu je obvestilo z noto
142.
z dne 9. januarja 1933. ministrstvo za zunanje posle, da
jé pristopila republika Salvador dne 24. novembra 1932.
k sporazumu o poštnih nakaznicah, sklenjenemu v Lon
donu dne 28. julija 1929., razglašenemu v »Službenih
novinah kraljevine Jugoslavije« št. 188/LXIX z dne 19.
avgusta 1930.»
i II. No. 3396/1.
Iz ministrstva za zunanje posle v Beogradu,
Občina Brežice, v srezu Brežice, bo pobirala od
dne 13. januarja 1933.; Pov. br. 342.
dneva
razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933. na
1
»Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne slednje občinske trošarine:
16. januarja 1933. št. ИЛУЗЗ.
a) od 100 1 vina Din 100-—,
» >Službeni list« št. 4/1 iz 1. 1932. — Prim, tudi
b) od 100 1 piva Din 100-—,
št. 142/10, 624/74, 769/98, I. iz 1. 1932.
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja,
* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne ruma in konjaka Din 5—,
26. januarja 1933., št. 19/VI/57. — Prim. >Služb. list«
.* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
št. 178/14 in 378/37 iz l. 1932.
1
>Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 1Ï. februarja 1933., št. 35/XI/110. — Prim. »Službeni
list« št. 058/66*, 713/88, 795/102 in 141/17 iz 1. 1933.
21. januarja 1933., št. 15/V/48.
** »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
» >Službeni list« št. 172/27 iz 1. 1930., št. 93. 94/7.
144, 145-10, 314/30, 554, 555, 556/66 iz 1. 1932. in št. 122/16 21 novembra 1932., št. 271/СПТ/727. — Prim. »Službeni
Ust« št. 558/66, 71&/88 in 140/17 iz leta 1933. \
Iz L 1933.

Objave banske uprave
o pobiranju občinskih trošarin
v letu 1933.

17. kos.
č) od goveda nad 1 letom Din 25-—,
d) od goveda pod 1 letom Din 15—,
e) od prašičev Din 15-—.

II. No. 3091/1.

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani
dne 17. februarja 1933.
'
II. No. 6380/1.

^

~

"

Občina Golobinjek, v srezu Brezice, öo pobirala od
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letulBSS м
slednje občinske trošarine:
a) od 100 1 vina Din 100—,
'
b) od 100 1 vinskega mošta'Din 50—,
a

h<>la

™ Л " и ! в 5 -!
Kr.li„sk. b M e k a

*'"""*"•*•""•*•

„ Drai8ke

np

ban0I

,neTLjuWj

dne 21. februarja 1933.
II. No. 26730/1—32.

"

Občina Verace, v srezu šmarskem, bo pobirala~od
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933 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 20. februarja 1933.

"~

d n e v ^ S l a S ^ š l u ^ 1 1 Š m r r f e m ' , ^ P ° b i r a l a <*
sko t r o š a r i n a o t d % ^ ? v t a n ^ n 1 ? 0 0 - . l e t U Ш
^
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 17. februarja 1933.
:
H. No. 5606/1.
'

П. No. 603/2.
Občina Vrhnika,,v srezu Ljubljana, bo pobirala od
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933. na
slednje občinske trošarine:
a) od 100 1 vina Din 150—,
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100— '
c) od 100 1 piva Din 50—,
'
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, lucerla.'
ruma in konjaka Din 5—,
. '
''
d) od 100 1 sadnega mošta Din 50—,
e) od goveda nad 1 letom Din 25—
'
f) od goveda pod 1 letom Din 15--^
g) od prašičev Din 10—,
'
h) od drobnice Din 5—,
i) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 15—;
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani'
dne 16. februarja 1933.

' г а 1 а 0 А ^ в 'V| 0 Тr aСz1 ' l/a s.i Вt vГ М и m u r s k <»°boškem, bo pobiîfla
? JP *
^
e v »Službenem listu« v letu
1933. naslednje občinske trošarinea) od 100 1 vina Din 100—,
b) od 10Ò 1 vinskega mošta'üin 100—
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 17. februarja 1933.
II. No: 3291/1.

*~

' a z g S r v e l V , f e Z U B r e Ž i c e * b o P ° b i r ä I a od dneva
Ä S o od ion Г
?!• 1ÌStU< V j e t U 1 9 3 3 - o b č i n s k o
a u D 0 o a
100 1 vina Din 100-—.
« p e v s k a banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 18. februarja 1933.

II. No. 1177/1.

H. No. 26873/1. ex 1932.
dnevibrÌSV;

Ema

' l

<

a) od 100 I vina Din 75—,
} <*? J0,0 I vinskega mošta Din 75—.
cj od 100 1 piva Din 100—,
а
^
А
^
№ t a , žganja, likerja,

^
г

l L

Občina Zakot, v srezu Brežice, bo pobirala od dneva

razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933. naslednje
barskem,vbolet
pobirala
Iistu
u lmodna občinske
trošarine:

Srezu

.^.'ss^^sr^
"

*"

irala î î a ^ V a , l ï a v a s ' v s r e z u murskosoboškem, bo po1933 ohw« , e v a r a z 8 l a s itve v »Službenem listu« v letu
• f i n s k o trošarino od 100 1 vina Din 100—.
K
- ajevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 16. februarja 1933.
.. . ~b

-

аЦот8ка banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 17. februarja 1933.
No. 3554/1.

Občina Vareja, v srezu ptujskem, bo pobwala <*Г
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu Џ ШЗ. na- •
slednje občinske trošarine:
.-*№-"*•..
a) od 100 1 vina Din 100—,
b) od 100 1 vinskega« mošta Din 100—,
c) od goveda nad 1 letom Din 20—, '
c) od goveda pod 1 letom D'in 10—,
d) od prašičev Din 10—,
e) od drobnice Din 5-—,
f) od 100 kg uvoženega mesa vsen vrst Din 50—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 17. februarja 1933.
II. No. 27057/1—32.

a) od 100 1 vina Din 75—,
\
b) od 100 1 vinskega mošta Din 75—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 11. februarja 1933.
143.

I

Razne objave
iz „Službenih novin";
Številka 303 z dne 29. decembra 1932.
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne
12. decembra 1932., štev. 123532, so napredovali: iz 2
v 1. stopnjo IV. položajne skupine: Šavelj Anton sta
rešina okrajnega sodilča v Ribnici, dr. D o l n i č a r J o s

184

17.

sodnik okrožnega sodišča v Celju, V e r b i č S r e č k o ,
sodnik okrož. sodišča v Ljubljani, in H u d n i k A d o l f ,
sodnik okrožnega sodišča v Ljubljani; iz V. v IV. sku
pino 2. stopnje L e č n i k M i l o š , sodnik okrajnega sodi
šča v Radečah, S e n i c a M i l o š , sodnik okrož. sodišča
v Mariboru, dr. R u p n i k V l a d i m i r , sodnik okrožnega
sodišča v Ljubljani, dr. Š t r u k e l j S t a n k o , sodnik
okrožnega sodišča v Ljubljani, Z a v a š n i k F r a n c , sod
nik okrajnega sodišča v Dolnji Lendavi, dr. S v e t J a 
k o b , sodnik okrajnega sodišča, v Ljubljani, dr. L i p i č
L o v r o , sodnik okrajnega sodišča v Ptuju, dr. D o l i n a r
* A n d r e j , sodnik okrožnega sodišča v Ljubljani; iz VI.
v V. položajno skupino: M e r š o l F e r d i n a n d , sodnik
okrožnega sodišČa: v Novem mestu.
Z odlokom ministra za finance z dne.22. novembra
1932. M. št. 18456, je bil postavljen po potrebi službe
pri tobačni tovarni v Ljubljanica monopolskega oficijala
IX. položajne skupine P a j d a š J a k o b , monopolski oficial iste položajne skupine tobačne tovarne v Senju.
Številka 305 z dne 31. decembra 1932.
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne'
17. decembra 1932, so bili odlikovani na predlog mini
stra za notranje'posle: z redom Jugoslovanske krone
V. stopnje dr. B r à t i n à Z v o n k o , sreski načelnik sreza
ptujskega, dr. V i d m a r I v a n , sreski načelnik sreza
radovljiškega, M a k a r M i l a n , sreski načelnik sreza Ma
ribor, desni Weg1, in P e s t e v š e k K a r o l , policijski
svetnik-uprave .policije v Ljubljani.
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne
15. decembra 1932. je biT upokojen1, š pravico do pokoj
nine, ki mu pripada po službenih letih dr. T i l e r Vik
tor, profesor realne gimnazije v Novem mestu, uradnik
III. položajne skupine 2. stopnje.
Z odlokom ministra za promet z dne 18. decembra
1932. je bil premeščen na prošnjo H r e n J o ž e f , pro
metnik VHI.-^položajne skupine in šef postaje Kandija
za šefa postaje Petrovce. '• • :
Prepoved prodajanja in razširjanja. Državno tožil
stvo v Zagrebu je prepovedalo z odlokom z dne 24. de
cembra' 1932., štev:"Kiis 2052732, na' podstavi čl. 19. za
kona o tis^U;, д^ zVjeei s o L 3 . zakona oìizpremembah in
dopolnitvah tega;zakona razširjanje in prodajanje Časo
pisa ïSavremena stvarnosti št..l za mesec januar 1933.,
ki se tiska v Zagrebu.
. . ' • ' " < . ' - .
Z odlokom ministrstva, za notranje posle z dne
•24.'decembra'T9Š2.,T'.''3t'ev. 46324. je prepovedano uvažati v našo drždVo' in v njej razširjati .leksikon »Beckmanns Weltlexikon und/Weltatja?« — Leipzig-Wien.
Z odlokom jninistrstvà zâ notranje. posle z dne
2 1 decembra 1932.,'L j štev. 46323Ï je prepovedalo uvažati 'tf-naš© .dižavo in f: njej! razširjati itrFjïgo -'»-Balkans*,
Izdano, v Parizu.od Raymonds Offnerja.
Številka 1 z .dne 2.. januarja.1933,
Z odlokom ministra za' finance z dne 13. decembra
1932., štev. 151900/11. so bili' postavljeni pri dravski finančni direkciji v Ljubljani za knjigovodje v V1IT. po
ložajni s k u p i ^ : ž ^ y ^ p ^ g o m * 1 ^ r . R e | I I S i l v a . Zu
pan
M a r i j a , D a g e i i č M a t e j Tri ' C r o / e n i k F e r d o ,
ротбгпц knjigovodje Ш рфШ&Џе^цфЏс iste direkcije.
Številka *3 z arie 4. januarja 1933. """
Z ukazom. Njegovega Veličanstva*;kralja z dne
12* decembra 1932., štev,, /5i8#3/IÌ. so napredovali pri
,
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dravski finančni direkciji v Ljubljani: za višjega račun
skega inšpektorja v V. položajni skupini T o m š i č T e o 
dor,
računski inspektor VI. položajne skupine iste
direkcije; za računske kontrolorje VII. položajne sku
pine P e s t o t n i k A n t o n , K o v a č V i k t o r , V a v p o t i č
K a r o l , H o r v a t H i n k o in P r e s k e r M a k s i m i l i j a n ,
knjigovodje VIII. položajne skupine iste direkcije.
Z ukazom Njegovega Veličanstva .kralja z dne
12. decembra 1932. so napredovali: pri katastrski upravi
v Ljubljani za katastrskega višjega inšpektorja V. polo
žajne skupine B o j e č A n t o n , katastrski višji geometer
VI. položajne skupine; pri katastrski upravi v Mariboru
za katastrskega višjega inšpektorja V. položajne skupine
V r t e l V l a d i m i r , katastrski inspektor VI. položajne
skupine; pri katastrski upravi v Radovljici za katastr
skega višjega inšpektorja V. položajne skupine H r o v a tin H e n r i k , katastrski inspektor VI. položajne skupine;
pri katastrski upravi v.Celju za katastrskega višjega in
špektorja V. položajne skupine D i d e k Rudolf, katastr
ski inspektor VI. polož. skupine; pri katastrski'upravi
v Krškem zä katastrske^geomctra VII. ; položajne'sku
pine Bajt J o s i p , katastrski geometer VIII. položajne
skupine; pri katastrski upravi v Slovenjgradcu za ka
tastrskega geometra Vil. položajne 'skupine M i n a t i '
V i l k o , katastrski geometer VIII. položajne skupine.
Z odlokom pomočnika ministra za finance z dne
21. decembra 1932.. štev. 90647, so bili postavljeni po
potrebi službe:-za davkarja VIII. . položajne skupine
davčne uprave v Vrhniki' V o š n i k F r a n c , davkar istepoložajne skupine davčne uprave v Kamniku in za po
možnega davkarja IX. položajne skupine davčne uprave
v Vrhniki F a b i č S t a n k o , pomožni dàvkar iste položajne skupine davčne uprave v Murski Soboti, v, ;«•:'•'
Številka 4' z,dne 5.,januarja 1933.,
Z ukazem Njegovega Veličanstva kralja z dne 17.
decembra 1&5Ì2., K. O. štev. 6'223, so bili odlikovani: z
redom Jugoslovanske krene IV. stopnje Ž i r o v n i k
J a n k o , nadučHtelj v pokoju iz Kranja; z redom Sv. Save
IV. strpnjs S t u h-e c J a-k o b . šolski' upravitelj v Lo
kalen} z redom Sv. Srve . V.'stòpnjè B e r t o n e el j
J o s i p , šolski upravitelj iz Kovova.
. . . .-•
fttevilka 5 z dne 9. januarja 1933..
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne 26. de
cembra 1932. je J>il premeščen po potrebi službe zä
zdravstvenega svetnika higienskega zavoda v' Skoplju v
,VI. .položajni skupini d r . P i r e I v o , , zdravstveni
svetnik higienskega zavoda v Ljubljani. •, ,
.' •
' : - Z ukazem N.'egóvèga Veljçanistvq kralja z dne 30. noveihbra 1932. so napredovali v V. položajno .skupino:
V o n i č P a v l a , , učiteljica v Krškom; V e n d r a m i n
F r a n c , učitelj' v Laporju; TJ r b a n č i č A 1 o j z i j ,
učitelj v Ljubljani;. U s e r I v a n , učitelj v. Grčaricah,
irez kočevski; K of o u I g n a c i j , učitelj, v Vitanju;
M a r i n i č M i r k o , učitelj 'pri Sv. Marku, srez ptujski;
R e c e l j . A l o j z i j , učitelj v Ljubljani iti S i j a n e c
L u d o v i k . učitelj 'vJÄadVanju pri Mariboru, dosedanji
uradniki VI. položajne зкпрше.
Minister za finance je postavil z odlokom z.dal©
15. decembra 1932.', Štev. 48.218, jr^ri tobačni tovarni v ,
Ljubljana ža moilbpolekega pomožnega koniroìbrjà Vili.; '
položajne skupine R a v n i k a r ' f a A n t o n a , monopolskegapomožnega kontrolorja''IX. položajne skupine.

•

'fedaja bfallt>v?ka banska tipre^ai'Drevske banwtne: njen predstavnik in urednik: Pohar Robert v Ljubljani,
i ....•! . %iaka, in zalaga. Tiđkar'na'>!№i'bur«$'Ljubljani j'njen gredgtavnik; Qim&t Mionâlek v Ljubljani,

•,išm

' SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE
Priloga h kosu 17: IV. letnika z dne 1. marca 1933.

Razglasi kraljevske
banske uprave
VI. No. 2364-6

Sr e z
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Pregled nalezljivih bolezni
v Dravski banovini
°d 8. februarja do 14. februarja 1933
Pò naredbi ministrstva za narodno zdravje
*>• br 4948 г dne 21. maroa 1930.
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Skupina tifuznih bolezni.
3 — 1
Brežice
....
5
Gornjurad
1 1 1
Kamnik.
Krani
1 1 —
1 1 1
Kočevje
1
Krško
Litija
3
2
Ljubljana (srez) .
2
Ljubljana (mesto)
1
•"••»valje
1
|tuf
1
"Bdovliica
....
6 2 1
"'ovenjeradec . . .
27 6 4
Vsesa

—
—
1

~eÜe (mesto) . . .
Katnnik
£°Sevie
K
°?Hce

2
3

-I
1-1 1 | - Scarlatina.
2
1
6
8

Litija
T -

.

. . . . . . .

-Logatec
fiubjlana (s'rêz) ' '.
MuMtana (mesto)
Maribor levi bres
Maribor , m e s to) .
Metlika .
Murska Sobótà.' .'.'
«ovo
mesto . . .
£rfalie
. . . . .
^dovljica
Vseoa

1
'I
2
1
ö
3
2
7
1
4
2
6
2
1
1
8
o

36 | 8 I 2 | 11 41

Ošpice, — Morbilli
Krško
Vseea

71-1 3 - |
71-1 s l - l

4
4

Nalezljivo vnetje možganov.
Meningitis cerebrospinalis epidemica,
jezice
. . .
1
Movenjgradec
Vsega
Dušljivi kašelj. RrSk

° • ••• •

Pertussis.

| 17 1 21101 VsBua . . . | 1 7 | 2 j i u | - |

Davica. -

Diphte ria et Croup.
10 6 5 1 10
1 2 1 — 2
Celje
. . . . . .
2 — —
2
Dolnja Lendava
4 — — — 4
12 9 2 3 16
2 — — — 2
8 — 2 — 1
3 — 1 — 2
13 —> — — 6
3 1 S —
J
7 1
8
— 16
Ljubljana (srez) . . . . 18 2
1 — 1 —
Ljubljana (mesto) . . .
4 1 — — 6
Maribor desni breg '. .
Maribor levi bree . . . 19 8 2 — 20
1 — — — 1
Maribor (mesto) . . . .
2 1 1 1 1
Murska Sobota
1 — — —
1
— 6
в2 41 22 —
4
— 1 1
5 3 4 _
Radovljica
4
S — 1 1 1
Slovenjeradec . . . . . .
Šmarje pri Jelšah .r. . . 11 1 6
6
Vsega . . . 125 36 41
114
•

—

1

•1

Griža. — Dysenteria.
Murska S o b o t a . . : . . . I — I 1 I
Veeea
Skrlatinka.
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Sen. — Erysipelas.
Brežice . i . . , , . . .
Celje
Kranj,. . . ,
Krško
.........
Laško
Litija
Logatec
Ljubljana (mesto) . .
Maribor levi breg . .
Maribor (mesto) . . .
Metlika
Murska Sobota . . . , .
Novo mesto . . . . .
Ptuj (mesto) . . . . .
Radovljica
......
2
SlovenJBradec
,
211 —
Šmarje pri Jeläab . . .
Vsega
16 10 6

1 20

Krčevita odrevenelost 4 — Tetanus.
Kamnik
Vseea

J_L

-

i
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Otrpnjenje tilnika. — Poliomyelitis
acuta.
1
1
2
2
1
litija . . . . . . . . . . .
I
1
1
1
1
Maribor levi bfee . . •
1
1
Novo mesto
...
' • Vsega . • J в| 1 ll 1 6
Otročična vročica.. — Sepsis
puerperalis.
1
Kran!
1
Kočevje
• •
1
Litija
.........
Maribor levf brea . . .
Radovljica
\ätig& , i , !
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Vraniëni prisad. — Anthrax.
Kranj
II-LL-i1
Vsem .
i - ilLjubljana, dne 18. februarja 1933.
Kralj, banska uprava Dravske banovine
T Ljubljani.
H»
I1I./5. 1789/1.
554

Izkaz
živalskih kužnih bolezni v>
območju Dravske banovine)
po stanju z dne 25. februarja 1933.
O p o m b a : Imena sedežev sreskih na-i
Čelnikov (mestnih magistratov) so natis
njena z debelejšimi, imena občin pa &
navadnimi ôrkami;kraji s številom zaku-|
ženih dvorcev so navedeni v oklepajih.'
VraniČni prisad:
Krško: Sv. Križ (Premagovci 4 dv.).;
Ljutomer: Sv. Jurij ob Ščavnici (Bisei-j
jàne 1 dv.).
Steklina:
Maribor d. br.: Ruše (Ruše 1 dv.).
Šmarje pri Jelšah: Donačka gOTa (Tla
ke 1 dv.). Podsreda (Podsreda 1 dv.).
Ovoje g a r j e :
Konjice: Vrholje (Barje 1 dv.).
Mehurčasti izpuščaj goved:
Maribor desni brej?: Cinžat (Fala
1 dvorec).
Svinjska kuga:
Brežice: Brežice (Brežice 2 dv.), Sel«
(S'ela.1 dv.). Krško: Krško (Ardro 2
d v., Gor. Pijavško 1 dvorec). Laško:
Sv. Krištof (Rimske Toplice 1 dvorec).
Ljubljana: Polhovgradec (Prapreče 1
dvorec). Maribor desni breg: Loka
(Loka 1 dvorec), Ruše (Ruše 3 dv.),
Slivnica (Slivnica 1 dv.). Maribor levi
breg: Košaki (Košaki, MeJjs-ki hrib inj
Dol. PoČehova po 1 dv.), Sv. Peteo- (Vo,
dole in Malečnik po 1 dv.). Prevalje;
Črna (Crna 6 dv., Pristava 1 dvorec),
Radovljica: Dovje (Mojstrana 4 dvorci),
Kranjska gora (Kranjska gora 6 dv.),
Srednja vas (Stare Fužine 2 dvorca).
Maribor mesto: Maribor 1 dv.
Svinjska rdečica:
Brežice: Videm (Stara vas 1 dv.)'.
Litija: Litija (Vernek 1 dvL), Šmartno
(Volčja jama 1 dv.), Trebeljevo (Trebeljevo 1 dv.).

Gniloba čebelhe z a l e g e :
Ljutomer: Cven (Gor. Krapje 1 dvo
rec), Lukavci (Lukavci 1 dvorec). Mur
ska Sobota: Predanovci (Predanovci 2
dvorca).
Kraljevska banaka uprava Dravske
banovine v Ljubljani,
M
,
dne 26. februarja 1933.

'Stran ГХ).

Štev. 17.

VI. No. 591/5.
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Razpis.

Popolni razglas je natisnjen v -,Služ-'
benem listu« št. 16 z dne 25. februar
ja 1933. (priloga).
Prcdsedništvo deželnega sodišča
v Ljubljani,
dne 22. februarja 1933.
*
A V 153/32-7.
532

Na osnovi zakona o državnem raču
novodstvu čl. 82 do 105 in oddelka B.
— pogodbe in nabave — se razpisuje
pismena oîertalna licitacija za dobavo
niosa in mesnih izdelkov ter' slanine,
mleka in mlečnih izdelkov, špecerijske
ga in kolonialnega blaga ter hišnih po
trebščin — v kolikor posamezfli zavodi
gotovih potrebščin ne oskrbujejo v last
ni režiji ali jih ne krijejo na drug
Orban Rudolf, mesarski pomočnik in
način — v proračunskem letu ШЗ./34., posestnik v Hodošu št. 49, je umrl dne
to je za dobo od 1. aprila 1933. do 7. marca 1932.
31. marca 1934. za naslednje zavode:
Vsi, ki imajo kako terjatev do zapu
1. splešna bolnica v Mariboru,
ščine, se pozivljejo, da napovedo in do
2. javna bolnica v Celju,
kažejo svoje terjatve pri tem sodišču
3. javna bolnica v Murski Soboti; d n e 31. m a r c a 1933. d o p o l d n e ob
4. javna bolnica . v Slovenjgradcu,
d e v e t i h v sobi št. 19 ustno, ali pa do
б. javna bolnica v Brežicah,
tega dne pismeno; sicer ne bi imeli
6. ženska javna bolnica v Novem
upniki, ki niso zavarovani z zastavno
mestu,
pravico, nikakršne nadaljnje pravice do
7. javna bolnica in banovinska hi te zapuščine, ako bi zaradi plačila na
ralnica v Ptuju,
povedanih terjatev pošla.
8. banovinska hiralnica v Vojniku,
Okrajno sodišče v Murski Soboti,
9. banovinsko zdravilišče na Gol
odđ. V.,
niku,
dne 16. februarja 1933. .
10. gluhonemnica v Ljubljani,
*
11. banovinski dečji dom v Ljubljani,
12. banovinski dečji dom v Mariboru, Ne VI 970/33—2.
551
1
13. zavod za slepo deco v Kočevju.
Licitacija se bo vršila • • •
Na prošnjo Krajnca Ivana, viničarja
v petek.dne 10. marca ob 10. ufi dop.,
v upravni pisarni navedenih zavodov za v Zgornjih Hočah, se iivaja postopanje
vsak zavod posebej. Za splošno bolnico za amortizacijo naslednjih vrednostnih
papirjev, ki jih je prosilec baje izgu
v Mariboru in banovinski. dečji dom v
Mariboru se vrši skupna licitacija v bil, ter se njih imetnik pozivlje, da uve
upravni pisarni bolnice in za gluhonem- ljavi tekom šestih mesecev počenši z
dnem razglasa svoje pravice, sicer bi
nico v Ljubljani in banovinski dečji
dom v Ljubljani skupna licitacija v pi se po poteku tega roka proglasilo, da
so vrednostni papirji brez moči.
sarni gluhonemnice.
Oznamenilo vrednostnih papirjev:
Podrobni dražbeni in dobavni pogoji
Vložna knjižica štev. 44 Kmetskega
in izkazi potrebščin, ki vsebujejo po
hranilnega
in posojilnega doma r. z.
drobnosti dobav"vsakega zaveda, so in
teresentom na razpolago/ pri upravi z n. z., podružnica v Mariboru, glaseča
se na ime: Krajne Ivan z vlogo 2.CO0-—
zavoda.
""''..'
dinarjev.
,
Pogoje in navodila za udeležbo pri
Okrajno
sodišče
v
Mariboru,
odd.
VI.,
licitaciji dajejo interesentom uprave
zavodov..
dne 25. februarja 1933.
'
Kraljevska banska uprava
Dravske banovine v Ljubljani,
T III 4/33-2.
500 3—3
dne 9. februarja 1933:

Oklic, is katerim se sklicu
jejo zapuščinski upniki.

Amortizacija.

Razglasi sodišč
in sodnih oblastev
Preds. 409 16/3Ï—18.

.

510 a 2—1

Razglas o licitaciji za dobavo kruha ljubljanski jetnišnici.
Na podstavi členov 82. do 105. za'vona
o državnem računovodstvu in glede na
razpis predsedništva višjega deželnega
sodišča v Ljubljani z dne 20. febru
arja 1933.. Preds. 1209—26/22—90. se
razpisuje na dan 29. marca 1933. ob
enajstih prva pismena ofertalna licita
cija za. dobavo kruha ljubljanski ^'etnišnicf za proračunsko leto 1933./3Ï.
V primeru, da ta licitacija iz kateregakoli razloga ne „uspe. sej bo vršila
dne 18. anrfla 1933.. nova ficitsriia ob
istih pogojih in ob istem času kot prva.

Amortizacija.

Na prošnjo G a č n i k a M a r t i n a ,
užitkarja na Gmajni št. 54, se uvaja
postopanje za amortizacijo naslednjih
vrednostnih papirjev, ki jih je prosilec
baje izgubil, ter se njih imetnik poziv
lje, da uveljavi tekom 6 mesecev po
čenši od danes svoje pravice, sicer bi
se po poteku tega roka proglasilo, da
so vrednostni papirji brez moči.
Oznamenilo vrednostnih
papirjev:
Vložna knjižica okrajne hranilnice v
S'ovenjgradcu št. 23.057 z vlogo dinar
jev 3538-75, glaseča se na ime Gačnik
Martin.
Okrožno sodišče v Celju, odd. III.,
dne 16. februarj8 1933.
E 1486/32—7. •

530

Dražbeni oklic.
D n e 13. m a r c a 1933. d o p o l d n e
oh d e v e t i h bo pri podpisanem sodi
šču v sobi št. 24 dražba nepremičnin:

zemljiška knjiga Lakonice, vi. št. 80,
428, Vinja vas, vi. št. 429, Težka voda,
vi. št. 96 in 178.
Cenilna vrednost: Din 50.541-—.
Vrednost pritikline: Din 4485-—.
Najmanjši ponudek: Din 14.834-—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče Novo mesto.
dne 23. januarja 1933.
^
•B
E 489/32—21.
534

Dražbeni oklic.
D n e 5. a p r i l a 1933. d o p o l d n e
ob d e s e t i h bo pri podpisanem sodi
šču v sobi št. 4 dražba nepremičnin:
zemljiška knjiga Juršna vas, vi. št. 44,
obstoječih iz 14 zemljiških parcel-gozda.
, Cenilna vrednost: Din 18.558-10.
Najmanjši ponudek: Din 12.372-07.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,.'
sicer, bi se ne mogle' več" uveljavljati ' :
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravna! v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče Slov. Bistrico.
dne 15. februarja 1933.
>

Konkurzni razglasi
S 21/32—57.
234.

352

Odprava konkürza.
Prezadolženec: Černetjč Slavko, trgo
vec v Mariboru.
Konkurz, ki je bil razglašen o imo
vini prezadolženca s sklepom opra\'.
štev. S 21/32—1, se odpravlja, ker se je
sklenila prisilna poravnava, po § 169.
k. z.
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. l i t i
dne 16. februarja 1933.

*
S 3/33—10.
235.

5OJ

Odprava konkurza.'
Prezadolženec: Goljar Franc, posest I
nik in mizarski mojster na Mlinem pri
Bledu.
Konkurz, ki je bil razglašen o imo
vini prezadolženca s sklepc-m opravilna
številka S 3/33—2, se odpravlja.
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. lM->
dne 20. februarja 1933.
Sa 7/33-2.

236.

539

Poravnalni oklie.

Uvedba poravnalnega postopanja °
imovini Černeta Alberta, m i z a r s k a
podjetnika, v Liubljani VJI., Celovška
cesta (pri remizi).

Štev. 17.
_________^_^^_
Poravnalni sodnik: Avsec Anton, sod | va, prvenstveno v celoti plačati, ostali
nik okrožnega sodižča v Ljubljani.
upniki pa dobijo 50% kvoto, plačljivo
Poravnalni upravnik: dr. Šubic Mi v 10 enakomernih zaporednih obrokih,
lan, odvetnik v Ljubljani.
kojih prvi zapade 2 meseca po pravoNarok za sklepanje poravnave pri de močnosti poravnave.
želnem sodišču, soba štev. 140, dne J Poravnavi pristopa kot porok Koro
Î. aprila 1933. ob devetih.
šec Josip, pos. Višnja vas št. 2, z učin
Rok za oglasitev do 26. marca 1933. kom § 60. zak. o pris. por. izven stečaja.
na deželno sodišče v Ljubljani.
Okrožno kot poravnalno sodišče v СеДји,
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III.,
odd I.,
dne 21. februarja 1933.
dne 21. februarja 1933.
Sa 8/33-2.
237.

*
556

Poravnalni oklic.
Uvedba poravnalnega postopanja o
imovini Podgorška Franca, usnjarja v
Domžalah, registrovanega pod firmo
Franc Podgoršek, usnjar na Viru pri
Domžalah.
Poravnalni sodnik: Hutter Ivan, sta. resina okrajnega sodišča v Kamniku.
Poravnalni upravnik: dr. Potofcar
Ivo, odvetnik v Kamniku.
Narok za sklepanje poravnave pri
okrajnem sodišču v Kamniku, dne
7. aprila 1933. ob devetih.
Rok za oglasitev do 2. aprila, 1933.
pri okrajnem sodišču v' Kamniku. '
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III.,
dne 24. februarja 1933.

Razglasi raznih uradov
in oblastev
5i0

Narodna banka
kraljevine Jugoslavije

Stanje 22. februarja 1933.
Aktira.
Dinarjev
Metalna
podloga . 1.943.163.491.11 ( + 1,996.735-06)
: Devize, k i ni
so v podlogi 15,427.116-77 ( + 571.901-—)
Kovani no
vec vnikljo 183,589.556-- (4-11,149.296-—)
Posojila . .2.400,792.534-43 (— 1,224.344-75)
Vrednostni
papirji . '. 16,451.200'—
*
Prejšnji prediSa 70/32—14.
njmi državi 1.810,408.690-61 (-j- 199.237-71)
538
2S8.
Začasni pred
ujmi gl.drž.
blagajni . 600.000.000'—
Vrednosti rezervn. fonda 58,198.635-6č
'• Na predlog dolžnika Korošca Franca, Vrednosti ,
tapetniškega mojstra in posestnika na
ostalih fon
7,949.864-72 ( +
1.000'-)
dov . . .
Bledu št. 49, s tus. sklepom z dne
30. decembra 1932., Sa 70/32—2, uvede Nepremični
ne . . . . 155,741.917-59(4- 107.705-75)
j o poravnalno postopanje se v smislu
8 56., točka 2. in 4., zak. o prisil, por. Razna aktiva, 44,180.439'29 ( + 330.656-30)
-izven konkurza ustavi.
7.234,903.446-67
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III.,
Pasiva
Dinarjev
dne 30. januarja 1933.
Kapital . . 180,000.000'—
Rezervni
•
*
fond ; : . .
75,512.054-65
Sa 97/32-7.
550 Ostali
fondi
8,661.986-09 (41.813'—)
289.
x
Novčanice v
obtoku . . 4.532,480.695-— (—59,948.885'—)
Obveze na
pokaz . . 930,648.782-77 (4-68,279.272-791
Dolžnik: Šantak Franc, krojač v Dol. Obveze« z, ro
kom . . . 1.335,146.124-25 (-14,850.000-—)
Lendavi. .
•
: v ;
Razna pasiva 172,553.803-31 (4-19,649.986'28)
Na predlog dolžnika s tus. sklepom
7.234,9.,8.446'07
°Pr. štev. Sa 97/32—2 uvedeno-porav
in ob
nalno postopanje izven stečaja se ustav?. Obtok
veze . . . 5.463.029.477-77
J
-ia v smislu § 56., točka 6., - poravnal Celotno kritje . . .35-56%
n a zakona.
^
Kritje v zlatu . . : . 32-24°/,,
k r o ž n o sodišče v Mariboru, odd. III.,
Obrestna mera:
dne 3. februarja 1933.
DO eakomptu , , . » »'« . • . tM%
oo lom bard u • » . • » • » • . 9%
'flo45/32~7V 648
Štev. 2486/1.
.
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Ustavitev poravnalnega
postopanja

Ustavitev poravnalnega
postopanja

•

Potrditev poravnave izven
stečaja.

*

•

Razglas. •

Pri sreskem načelstvu v Kamniku se
Poravnalna zadeva: Korošec Anton, bodo v.sobi št. 4 oddale z javnodražbo
neprot. trgovec v Malahorni.
v zakup lovske pravice spodaj navede
.^otr,.1uje se poravnava, katero je skle nih občinskih lovov za dobo petih let,
pu poravnalni dolžnik s svojimi up- t. j . od 1. 4. 1933..do 31. 3. 1938.:
i n L p " 'o lnaroku
dne 14. februarja 1933.
v sredo, dne 15. marca 1933. s priin z ain ^t e o 6 a ' da je prednostne terjatve četkom'ob 10. uri: Trojane, Blagovica.
':--•
v k e , ki jih ne doseza poravna- Peče, Drtija, ČeŠence, Krašnja;

StF,an 91.

v četrtek, dne 16. marca 1933. 8 pričetkom ob 10. uri: Krtina, Rafolče,
Brezovica, Mengeš, Jarše, Vodice;
v petek, dne 17. marca 1933. e pričetkom ob 10. uri: Mlaka, Zalog, Klane,
Križ, Kapljavas, Radomlje in Volčji po
tok;
v ponedeljek, dne 20. marca 1933. s
pričetkom ob 10. uri: smarca, Kamnik,
Nevlje, Podgorje, Gozd, Loke v Tuhi
nju, Šmartin v Tuhinju. "'
Dražbeni pogoji so med' uradnimi
urami pri sreskem načelstvu v Kam
niku na vpogled.
Sresko načelstvo v Kamniku,
dne 22. februarja 1933.
$
No. 5084/3.
,
546

Objava.
Okrožno sodišče v Novem mestu je
s sodbo z dne 15. januarja 1932.,
Kzp. 1764/31, po § 55. k. z. prepove
dalo Gregorčiču Francu, roj. 30. juni
ja 1909.- v Kočevju, pristojnemu v
Št. Janž, rudarju v Krmelju, zahajati v
krčmo od 1. januarja 1933. do 8. janu
arja 1934.
To se objavlja v'smislii §"54; uredbe
o izvrševanju očuvalnih odredb, SI. nov.
z dne 23. januarja 1930., št.:17/VI.
Sresko načelstvo v Krškem,
• dne 21. februarja 1933. . ;
Br. 1051—1933.

*
553!

, Oglas dražbe johovih
stabala.
Na temelju rešenja Kr. Banske Uprave Dravske Banovine Poljoprivredno
Odelenje III. od 2, II.. 1933. broj 921.
to odobrenja Kr. Banske uprave Sav
ske Banovine. Poljoprivredno Odelenje
III. u Zagrebu od 24. II. 1933. broi
14715. III. 1933. prodavat će se kod
potpisane Direkcije šuma u Bjelovaru,
javnom dražbom, putem pismenih po
nuda (ofertalnom licitacijom) dana
31. Marta 1933 u deset sati prije podne
slijedeća stabla; '
Johova'stabla nalaze se na području
šumske uprave u Donjoj Lendavi u
šum» Crni Lug, okružje За, 4a i 5 a.
Obilježeni broj stabala
iznaša 11.027
k^giada sa 6.379 mJ tehničke drvne
mise, Udaljenost od želj. stanice Do
nja Lendava 7 km. — Stabla su obi
lježena brojevima prema posebnom
iskazu. Predmet prodaje su: 1. Svi iz
nad 20 cm na tanjem kraju debeli
dijelovi stabala u^'šumi na panju bez
naknadne premjerbe i uz običajne po
sebne »Družbene uvjete«. — 2, Nudioc
može za materijal 'naveden pod toč. 1
staviti ponudu i' >ab vagon« Donja
•Lendava u kom slučaju-će-imovna opći
na, ako njegova tako, podnesena po
nuda bude prihvaćenat' materijal/u vla
stitoj režiji i sve o svom trošku izraditi,
dopremiti i utovariti. — I u ovom slu
čaju dužan je kupac preuzeti sve ko
made stabala iznad 20 cm na tanjem
kraju bez obzira na kvalitetu, no kupac
ima • pravo zahtjevati. da sé stabla "izradjuju na Sortimente, kako.on to želi,
u koju svrhu je dužan postaviti za vre-i

Stey. 17.J

Stran 92.
me izradbe svog namještenika, po čijim
uputama će se stabla izradjivati. —
3. Ako kupac želi kupiti na način pod
toč. 1. ili 2. ovoga oglasa i komade
stabla ispod 20 cm ima to u svojoj po
nudi izričito navesti sa naznakom do
koje "debljine (mjereno bez kore una3
krst) i uz koju cijenu po m je voljan
te dijelove primiti i to uz naknadnu
premjerbu. — Ostali dražbeni uvjeti
mogu se saznati za vreme uredovnih
sati kod potpisane Direkcije i kod
šumske uprave u Donjoj Lendavi, a
ovi uvjeti mogu se dobiti kod Direkcije
uz naplatu od 30 Dinara.
Direkcija šuma imovne opčine
Križevačkc Z. A. u Bjelovaru,
dne 25. februara 1933.

Razne objave
.541

Vabilo
na XIII. redni občni zbor
Kreditnega zavoda za trgovino
in industrijo v Ljubljani,
ki se bo vršil
v soboto, dne 18. marca. 1933. ob desetih
dopoldne, v sejni sobi zavoda v Ljub
ljani, Prešernova ulica št. 50,
z nastopnim dnevnim redom;
1. Predsednikov nagovor.
2. Poročilo upravnega sveta o poslov
nem 1'etu 1932. in predložitev bilance
z dne 31. decembra 1932.
3. Poročilo nadzornega sveta in; podeli
tev absolutorija.
4. Odobritev bilance za leto 1932. in
sklepanje o predlogu upravnega sve
ta glede razdelitve čistega dobička.
5. Volitev članov nadzorstvenega sveta
in njih namestnikov.
6. Raznoterosti.
Po § 17. družbenih pravil imajo pra
vico glasovanja na občnem zboru delni
čarju ki založe vsaj šest dni pred
občnim zborom — najkesneje dne
11. marca, 1933. — delnice, utemelju
joče njih glasovalno pravico, pri likvi
daturi Kreditnega zavoda za trgovino
in industrijo v Ljubljani, kjer se ^im
izdadô legitimacije.
Pose3t 25 delnic daje pravico do ene
ga glasu (§ 16. družbenih pravil).
V Ljubljapi, dne 25. februarja 1933.
*
-'
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3. Čitanje revizijskega poročila.
4. Sklepanje o likvidaciji zadruge.
5. Slučajnosti.
Občni zbor sklepa veljavno, če je za
stopanih vsaj deseti del vseh članov.
Ako občni zbor ne bi bil sklepčen, se
vrši čez pol ure drug občni zbor, ki
sklepa neglede na število zastopanih
članov.
Načelstvo.

*
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Vabilo na občni zbor.
Perutninarska registrirana zadruga z
o. z. v Ljubljani bo imela svoj redni
letni občni zbor dne 15. marca 1933. v
restavraciji >Novi svet«, Ljubljana, Gospo3vetska cesta, ob 15. uri z dnevnim
redom: 1. poročilo načelstva, 2. izpremembe in dopolnitve oravil, 3. nado
mestne volitve.
Načelstvo.

*
544

Vabilo na občni zbor
Posojilnice v Trbovljah
r. z. z n. z.,
ki bo v soboto, dne 25. marca 1933. ob
2. uri pop. v posojilniških prostorih.
Dnevni red:
1. Zapisnik zadnjega občnega zbora.
2. Poročilo načelstva.
3. Poročilo nadzorstva.
4. Odobritev računov za leto 1932.
5. Volitve načelstva.
6. Volitve nadzorstva.
7. Slučajnosti.
Tajnik:
Načelnik:
Anton Kuhar s. r.
Jos. Goropevšek s. r.
*
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Vabilo
na prvi redni občni zbor
Splošnega vzajemnega podpor
nega in kreditnega društva v
Mariboru,

ki se bo vršil v nedeljo, dne 12. mar
ca 1933. ob 13. uri v mali dvorani Na
rodnega doma v Mariboru,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Nagovor načelnika.
2. Čitanje zapisnika zadnjega rednega
občnega zbora.
3. Poročilo tajnika, čitanje in odobri
tev računskega zaključka za poslov
no leto 1932., potrdilo bilance in
razdelitev čistega dobička.
4. Poročilo članov nadzorstva.
Kreditne zadruge detajlnih
5. Določitev obrestne mere za deleže.
6. Delna izprememba zadružnih pravil.
trgovcev v Ljubljani,
7. Odobritev izvršenih kooptacij članov
kt se bo vršil dne 17. marca 1933. ob'
načelstva.
8. uri zvečer v sejni dvorani Trgovskega
8. Določitev karenčne dobe za odde
doma,' Gregorčičeva ulica št. 27.
lek D.
Dnevni red:
9. Sklepanj&o izterjanju alikvotmh pri
1. Poslovno poročilo.
spevkov srlede na Že izplačane pod
2. Potrditev računskih-zakliučkov.
pore.

Vabilo
na VI. redni občni zbor

10. Razni predlogi.
§ 24. pravil: Alio bi ob določeni uri
prvi občni zbor ne bil sklepčen, se vrši
na istem prostoru in z istim dnevnim
redom čez pol ure drugi občni zbor,
kateri sme sklepati brezpogojno.
Opomba: Pristop na občni zbor imajo
le člani zadružniki, ki se pa morajo
izkazati z zadevno polico, ali poobla
stilom, veljavnim za poverjenike. Brez
teh listin ne bo nihče pripuščen na zbo
rovanje.
Načelstvo.

*

Vabilo
na redni občni zbor
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ki ga bo imela

Stroj ilna, lesna in kemična
industrija d. d. Polzela,
dne 20. marca 1933. ob 15. uri v prosto- .
rih Jadransko Podunavske banke, filiale
v Ljubljani, Šelenburgova ulica št. 7,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Poročilo upravnega odbora in račun
skih preglednikov o poslovanju v letu
1932.
2. Odobritev bilance in računa izgube
in dobička za leto 1932. in podelitev
razrešnice. ..
3. Volitev 2 računskih preglednikov in
2 namestnikov.
4. Slučajnosti.
Poizela; dne 24. februarja 1933.
Upravni odbor.
л>

513-3-2"

Poziv upnikom.
Upniki Produktivne zadruge sodars-kih mojstrov v Mariboru, r. z. z o. z. se
pozivajo, da priglasijo svoje terjatve do
30. marca 1933. pri likvidatorjih za
druge.
Hvaleč Ivan s. r.
Ramšak Josip s. r.
likvidatorja.

H*
462 3—3

Likvidacija zadruge.
»Zadružna elektrarna« v Slovenski
Bistrici, zadruga z omejeno zavezo, s
sedežem v Slovenski Bistrici, se je razdružila in stopila v likvidacijo. Upniki
zadruge se pozivljejo, da prijavijo te
kom enega meseca od dneva te objave
svoje zahteve likvidatorjem.
Likvidatorji

*
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Objava.
Izgubil sem orožni list za posest in
nošenje samokresa sistem Walter kal.
6'35 mm, izdan od sreekega načelstva
v Kočevju na ime: Rak Peter, posest
nik iz Koč,št. 27.
Proglašam ga za neveljavnega.
• Rak Peter s. r.

Izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine urednik* Pohar Robert v LJubljani.
Tiska Ш zalaga. Tiskarna Merkur v Ljubljani; njen predstavnik; 0. Mlchalek v Ljubljani

Poštnina plačana v gotovini,

KRALJEVINA

JUGOSLAVIJA

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

V LJUBLJANI, dne 4 marca 1933.

Letnik

IV.

VSEBINA:,
144; Uredba o nalogah in osnavljanjiu okrožnih odborov obrt 146. Objave banske uprave o pobiranju občinskih trošarin •
letu 1Ô33.
niških združb.
M5. Uredba o vzdrževanju prometno važnejših cest v obmoSju
147. Razne objave iz »Službenih novine.
Dravske banovine.
•
1

'

4

-

6. organizirajo informacijsko službo o vseh vprašanjih, pomembnih • za obrtni stan;
7. podpirajo umno nabavljanje sirovin, stobe za
olajšanja . kredita in tehniško izpopolnjevanje strok,
144.
zastopanja v okrožnem odboru, podpirajo osnaivljanje in
razvoj gospodarskih zadrug in ustanov za skupino ,naNa osnovi §§ 392. in 4Ô0. zakona o obrtih' predpisu
bavljanje, za skupno proizvajanje in prodajanje proizvoj e m to-le
dov, za dajanje kredita;
8. skrbijo za koristi obrtništva pri javnih nabavah'
in delih;
,.;•'.
..,•;•
o nalogah in osnavljanju okrožnih
9. skrbijo za zakonsko: sestavljanje, komisij zapopravodborov obrtniških združb.*, "
ljanje mojstrskih izpitov in njih pravilno poslovanje;
10. osnavljajo in podpirajo človekoljubne sklade, in
•
•
Ölen 1.
; '
druge ustanove za podpiranje póedinih piràdobitndkoy in
Naloga okrožnih odborov obrtniških združb je za njih rodbin v stiski, starosti in ob smrti,, pospešujejo,
stopati in pospeševati skupne stanovske m gospodarske zavarovanje za bolezen, onemoglost, starost in smart volakoristi obrtništva, zastopanega v .združbah rokodelskih nov, zdiružb,.,zastopanih v.okrožnem odboru, ш osnav
obrtnikov, ki sestavljajo okrožni odbor.
ljajo tudi druge socialne ustanove, koristne za 'obrtnike
Okrožna odbori vrše zlasti tele naloge:
in njih pomožno osebje; .
'
; 1. pospešujejo stanovske in gospodarske organiza
11; sodelujejo glede posredovanja dela z -javnimi
cije obrtnikov;
,
v
borzami dela;
•; t
• , 2. podpirajo zidružbe, zastopane; v ^okrožnem od
12. vodijo nadzor n M rednim uravnavanjem razme
boru, v izvrševanju " njihovih nalog, jim dajejo o tem
.navodila, pojasnila in naevete in skrbe po predpisih za rij učencev po združbah;
.13. zbirajo in sestavljajo statistične in druge podat
kona o obrtih in navodilih pristojnega oblastva in zbor
ke
včlanjenih združb in obrtov njih članov-in pomožnega
nice za enotnost v poslovanju in postopanju po ,vseh
osebja
ter letna poročila o stanju : obrtništva v .svojem
vprašanjih, ki spadajo y področje združb, zastopanih, y '
območju;
.
'
okrožnem odboru;
14. dajejo na zahtevo državnih: • in samoupiravnih
. ! it Џ. spremljajo vse važnejše pojave po tehniških M
. .etrpkovnih'.. vprašanjih vseh pbrtov v svojem . območju; oblastev in njih ciganov in zbornic aH pa po lastni poj , ,4. .skrbe za strokovno, izobražanje obrtnikov, obrt- budi zahtevane podatke, izjave, pojasnila, mnenja -on
tóSkega naraščaja v svojem območju, zlasti sateni, da predloge o gospodarskih vprašanjih, ki se tičejo, obrtni
• .,. •
prirejajo konference, sestanke, predavanja, razstave, štva dotičftega območja;
:
*
16.
ukrepajo
vse
odredSe
po
lastni,
pobudi
ali. na
. j a v l j a j o muzeje, učenske.. in pomočniške domove in
udruge ustanove za. pospeševanje obrtništva, podpirajo predlog združb za obrambo in zaščito koristi obrtništva»
teokovno'izobražanje
s tem, da izdajajo in pospešujejo zlasti zoper neupravičeno delo, in pazijo, da se zakon, o
strokovne knjige, liste in.časopise, objavljajo strokovne otetih in ostali zakonska, predpisi pravilno ..uporabljajo;
•-;' 16. predlagajo prošnje'in pritožbe:/članov združb,
Фа&Јое in. spise;
•..,/...•
•.•*;••:"
0 n
6. otvarjajo strokovne šole in .tečaje in.' podpirajo včlanjenih v okrožnem odboru, Ц? zas^Ç^J № korido
pred državnimi in banovinskima •< oblaetvi, • njihovimi orPj^ovod ? pouk;
gani in zbornicami;
>
• .;-'
•: •' * > S I u ž b ^ n e novine kraljevine-Jugoslavije« z dne '
17. podpirajo zbornico . y izvrševanju nadzora, nad
^ . d e s t r a 1932^ St 3Ò0/GXII/783
združbami;
,. •' • •-' "'•-'
'.•.:•.•••

Uredbe osrednje vlade.

uredbo

18. kos

186

Število članov širše uprave sme znašati največ 20,
odnosno še enkrat toliko, kolikor je članov ožje uprave.
Pri izvolitvi članov je paziti na to, da eo zastopane
združbe zunaj sedeža okrožnega odbora v upravi soraz
merno z dejanskim članstvom, toda to število ne sme
biti večje od števila članov ožje uprave.
Izvoljeni člani uprave imajo svojega namestnika.
Če vodi, ožjo upravo okrožnega odbora uprava
Okrožni odbori vrše svoje naloge na osnovi pravil,
združbe, sta predsednik in podpredsednik, združbe ob
ki jih odobri pristojna zbornica po obrazcu, ki je pred
enem tudi predsednik im podpredsednik okrožnega od
pisan v prilogi k tej uredbi.* Besedilo obrazca je nače
bora.
'
loma obvezno. Odstopki od tega besedila se smejo odo
Nadzorni
odbor,
ima
najmanj tri člane. Dolžnost čla
briti samo, kolikor zahtevr.jo take odstopke posebne raz
nov
uprave
in
nadzornega
odbora je častna, .toda pravila
mere poedinih banovinskih območij.
Ob odobritvi pravil sme odrediti zbornica, da smejo • smejo določati, da se izplačujejo članom uprave zunaj
voditi člani okrožnega odbora dopisovanje o vprašanjih sedeža okrožnega odbora potni stroški.
svojega področja samo prako okrožnega odbora.
Člen 8.

18. opravljajo vse druge naloge, ki so določene z
zakonom o obrtih, z uredbami in pravilniki.
Okrožni odbori smejo, osnovati z banovo odobritvijo
skupne razeodniške odbore za reševanje sporov med
člani združb in njihovimi službojemniki iz službenih
razmerij.!
Člen 2.
- • .

C e n 3.
Področje in sedež okiožnih odborov določi zbornice
po odredbah odstavka (*) § 392. zakona o obrtih ob odo
britvi pravil.
Območje okrožnega odbora mora obsezati najmanj
območje treh srezov.
Člen 4.
Članice okrožnega odbora so vse združbe rokodel
skih obrtnikov, ki imajo svoj sedež v območju okrožnega
odbora. Članstvo v okrožnem odboru je obvezno.
, Okrožni odbori imajo lahko tudi častne člane. Za
častne člane se »mejo izvoliti osebe, ki so zaslužne za
napredek obrtništva..
Člen 5.
Zaradi osnovanja okrožnih odborov postavi zbornica
ustanovni odbor. Ob izvajanju organizacije okrožnih od
borov pripadajo zbornici funkcije, omenjene v § 364. za
kona o obrtih. Število članov ustanovnega odbora odredi
zbornica. Za osnovanje ustanovnega odbora se postavijo
člani uprave združb rokodelskih obrtnikov iz območij,
zä katere se oenavlja okrožni odbor. Ustanovni odbor
eestavi pravila in jih predloži zbornici v odobritev.

Za protizakonito in nevestno izvrševanje poslov od
govarjajo člani uprave in nadzornega odbora solidarno
s svojo imovino. To ne velja za člane, ki so se zapisniški
zavarovali zoper dotično odločbo.
/

*ČIen 9.

Glede nadzorstva nad poslovanjem okrožnih odbo
rov kakor tudi glede zanemarjanja dolžnosti, predpisa
nih članom, odnosno delegatom, se uporabljajo odredbe
§§ 358., 387. in 389. zakona o obrtih. Če okrožni odbor
prestane ali se njegovo območje izloči, veljajo za likvi
;
dacijo imovine odredbe § 390. zakona o obrtih.
Člen 10.
Za opravljanje vseh administrativnih poslov usta
novi okrožni' odbor e-vd j urad. Urad je,,sestayijen iz'pi
sarniškega osebja okrožnega odbora.
Na čelo urada se' postavi kot šef tajnik, ki ga potrdi
zbornica. Za tajnika okrožnega, odbora se voli predvsem
tajnik združbe rokodelskih obrtnikov v kraju okrožnega
odbora, ki hkratu vrši obe dolžnosti.
Pravice in dolžnosti nameščencev okrožnega odbora
še določijo s pravilnikom, ki ga potrdi zbornica.

d e n .6.

Člen 11.

Skupščino okrožnih odborov sestavljajo delegati
včlanjenih združb. Število delegatov odrede združbe po
številu svojih.članov. Vsaka združba ima pravico, da na
vsakih 50 članov voli po enega delegata. Vsak delegat
ima Svojega namestnika. Kešitev združbe je obvezna za
delegata po vseh vprašanjih, o katerih rešuje skupščina
Bdružbe.
Člen 7.
okrožni odbori imajo ožjo in širšo upravo.
Ožjo upravo sestavljajo člani uprave združbe roko
delskih obrtnikov, ki je osnovana za območje sreza ali
mesla s pravico občega upravnega oblastva prve stopnje
na sedežu okrožnega odbora. Širšo upravo sestavljajo
poleg članov ožje uprave tudi predsedniki včlanjenih
združb ali člani, ki jih izvi li skupščina izmed delegatov
za leto dni.
Če je na sedežu okrožnih odborov po § 442. zakona
o òbrtih več obrtniških združb, sestavljajo ožjo upravo
člani, ki jih izvoli skupščina izmed delegatov, ki stanu
jejo v območju upravnega oblastva prve stopnje na se
dežu okrožnega odbora.

Volitev delegatov za okrožne odbore in v.olitev
uprave okrožnega- odbora zbornica lahko 'odgodi, dokler
se ne izvede popolnoma organizacija združb rokodelskih
obrtnikov po zakonu o obrtih, odnosno dokler se končno
ne izvrši preustrojitev obstoječih združb obrtnikov po od
redbah zakona o obrtih in dokler se ne odloči, katera ob
stoječih obrtnih organizacij naj dalje obstoji. Volitev
delegatov se odloži tudi, če so pravila obstoječih ob'rthiških organizacij že preurejena po členu 442. zakona o
obrtih. Za ta prehodni čas postavi uprave okrožnih od
borov zbornica, ki jim odobri pravila. 'Postavljene uprave
vrše poleg funkcij, ki jih imajo po pravilih okrožnega
odbora,-tudi posle,: ki spadajo v področje skupščine
okrožnega odbora, zlasti sestavljajo,proračun donódkov
in razhodkov, določajo članske vloge, ustroj urada okrož
nega odbora in postavljajo zanj potrebno osebje.

* Obrazec ni objavljen. — Op. ur,

Člen 12.
Ta u r e d b a stopi v veljavo na dan razglasitve v
>Službenih novinah«.
V Beogradu, dne 15. decembra 1932.; II. St. 42.897/u,
Minister za trgovino ш industrijo
dr. H. šumenković s. r.

/
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§6.

Banove uredbe.
145.
Na osnovi..01. 81. ustave in § 29. zakona o nedržavnih
cestah z dne 8. maja 1929., >Uradmi liât« št 247/60 iz
leta 1929., predpisujem naslednjo

/ uredbo
o vzdrževanju prometno važnejših
občinskih cest v območju Dravske
banovine.
Subvencionirano ceste.
" & i.
Občinske ceste, za katere velja ta uredba, se nazivljejo subvencionirane ceste.
Ban proglaša po zaslišanju pristojnega sreskega cest
nega odbora občinske ceste, ki so prometno važne za več
občin, za subvencionirane ceste.:

Občine so zavezane prijavljati okrožnemu uradu za
zavarovanje delavcev,: odnosno njega ekepozdfairi, cestne
delavce (§ 4.) v smislu § 7. zakona o zavaravanju delav
cev- ' •
'
".'"'"' *"
Izredni eestni prispevki.
§ 7*
Za prekomerno uporabo subvencioniranih cest pobi
rajo pristojne občine izredne cestne prispevke po pred
pisih ministrske naredbe o pobiranju izrednih cestnih
prispevkov z dne 16. decembra 1930., >Službeni list<
št. 96/10 iz leta 1931.
Ako bi občine ne izvrševale zakonitih predpisov gle
de izrednih cestnih prispevkov, eme ereski cestni odbor
znižati na sreski cestni zaklad pripadajoči prispevek so
razmerno z nepobranimi izrednimi prispevki.
V sporu med občino in sreskim cestnim odborom gle
de znižanja prispevka odloči ban na predlog katerega iz
med prispevnih udeležencev.
Nadzorstvo.

Uprava subvencioniranih ceet.
' -§ 2.
Subvencionirane ceste, kd vodijo po ozemlju samo
ene občine, upravljajo pristojne občine z neposrednim
nadzorstvom strokovnih organov uprave banovinskih cest,
ostale subvencionirane ceste pa vzdržuje sreski cestni od
bor a sodelovanjem pristojnih občin.
Stroški za vzdrževanje.
§3.
i ' K stroškom za vzdrževanje subvencioniranih cest pri
spevajo občine bodisi v denarju bodisi v naturalnem delu
zakonitih zavezancev ter sreski cestni zaklad, v čigar ob
močju so subvencionirane ceste, in sicer na sledeči način:
Strošek za popravo in vzdrževanje kestoih objektov,
za dobavo gramoza in za mezde cestnih pomožnih delav
cev (§ 4.) nosi sreski cestni zaklad, stroške za prevažanje
in razsipanje gramoza ter vse ostale stroške pri vzdrže
vanju subvencioniranih cest pa nosijo praviloma občine,
ki upravljajo te ceste.
.
Za vzdrževanje subvencioniranih cest potrebni gra- ,
moz dobavljajo sreski cestni odbori na javni dražbf po
predpisih $lede dobave gramoza za banovinske ceste.

•Subvencionirane ceste ee vzdržujejo strokovno na isti
način kakor banovinske ceste. Strokovni organi uprave
banovinskih cest nadzorujejo vzdrževanje označenih cest
ter dajejo občinam potrebna navodila in odredbe za cest
na vzdrževalna deda.
Občine in cestni delavci so vezani na navbdua in od
redbe nadzornih organov.
Prehodne in končne odredbe.
§ 9.
Subvencionirane ceste se vzdržujejo po določilih te
uredbe od dne 1. aprila 1933. dalje. Za dobo od označe
nega roka dalje morajo preskrbeti občine in ereski cest
ni odbori v svojih letnih proračunih potrebna denarna
sredstva za vzdrževanje subvencioniranih cest, kolikor ne
bi zadoščalo ljudsko delo in odkupnina za ta namen
"

• § i o . ' • -\

: •'

*
Ta uredba stopi v veljavo, ko se razglasi v službe
nem Hstu kraljevske banstëè üprave Dravske banovine«
L Ljubljani, kolikor ni določen'poseben rok za prehodno
bo (§9.).
'
Cestni delavci.
Z dnem 1. aprila 1988 prestanejo Volgati: § 7. banove
odredbe o prispevnem razmerju banovine in cestnih okra
-§4
-.
jev k stroškom za gradnjo in vzdržeVanije banovinskih
Za opravljanje cestarskih poslov na subvencioniranih cest, >Služb. list« št. 235/87 iz leta 1930., ter vee ostale
cestah najemajo občine pomožne delavce po predhodni odredbe glede subvencioniranih cest, koldkor niso v so-,
odobritvi sreskega cestnega odbora.
gl asju z določili fe uredbe.
'.;''' Število'cestnih delavcev, njih službeni okoliš z dolžino
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
Cestne proge ter višino mezde določi na predlog občine
dne 23. februarja 1983..
,
srbski cestni odbor sporazumno ä tehničnim organom upra
:
V-No.5292/1—1932.
"
•
'
'
:'
"''
•
"
.
'
ve banovinskih cest, v čigar okolišu je dotična cestna
ptôjgiu ' • , '
•
Dr.Marušič Drago s. r.,
,-'

• ' • " " '

:

:

"

•

§ 5 -

.

•

-

.

;

.

Za službeno razmerje cestnih pomožnih delavcev pri
* upravi subvencioniranih cest veljajo določila občega dr
žavljanskegazakdnikar Službena pogodba se odpoveduje
'obojestransko v rokih po § 1159. navedenega zakonika.

I MM

• '••>

.• '

'••'•:*',

;
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Objave banske uprave
o pobiranju občinskih trošarin
v letu 1933.
II. No. 4676/1.
Občina Borovci, v srezu ptujskem, bo pobirala od dne
va razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933. naslednje
občinske trošarine:
a) od 100 1 vina Din 75-—,
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50;—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 24 februarja 1933. •.

II. No 4924/1. .
Občina Veliki Obrez, v srezu Brežice, bo pobirala
od dneva razglasitve v >Službenem listu« v L 1933 na
!
slednje 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 21. februarja 1933.: •'••••- •

147, ;

Razne objave
iz „Službenih novin".

II. No. 3275/1.

Številka 5 z dne 9. januarja 1933.
Minister za gradbe je odobril ž odlokom z dne 12. d£,
cembra 1932., štev. 35.085,",'na podstavi, čl. 6, začasne"
uredbe o pooblaščenih inžemjerjih in arhitektih i n g .
U b a l d u N a s s i m b en i j u iz Maribora, da «me vršiti
javno prakso na ozemlju .kraljevine, specialno.i« grad
bene stroke.
Minister za gradbe je odobril z odlokom z dne 12. de
cembra 1932., štev.. 35.084, na podstavi čl. 6. začasne
uredbe o pooblaščenih inženjerjih in arhitektih ing.
S u m. e 'f j u Z i v k u iz Ljubljane, da sme vršiti javno
prakso na ozemlju kraljevine, specialno iz ' gradbeno
stroke. ' '
'-"
•.'
• '*'
številka 6 z dne 10. januarja 1933. • ' '
' ;. '\ф?•ур:
Minister za šume in rudnike j ^ premestil z odločal
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, z dne 16. décétahi'&H^^ 1\^.!жШу-^џ<^ф
i*>~
.."'dne 23. februarja 1932.
1 o n č i č a L e o p o l d a , . ; podšumarja tli, ' razreda X.
položajne skupine pri šumski upravi v Kostanjevici, za
podšumarja iste položajne skupine in istega razreda pri
,И. No, 7325/1. •
,,,;
. .
šumski upravi v Bohinjski Bistrici.
Občina Mačkovci, v srezü murskosobo§kem; bo poŠtevilka 7 z dne 11. januarja. 1933. ;.'
' '. ' . '.•'.'., ;
•bdrala^ód dneva razglasitve v >Službeliem' Batu«"v letu
Z ukazem Njegovega Veličanstva kralja, z ;dne 12.'de
1933. nasledinje občinske trošarine:
«
cembra 1932, so napredovali pri dravski finančni direk
«. •• à) od 100 1 vina Din 100'—,
ciji v Ljubljani: zia višjega sekretarja V. položajne sku
b) od 100 1 vinskega mošta Din 2tfa-i.
pine d r. P o d o b n i k A l e k s a n d e r , M a h k o v e c
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, F r a n c in : P r e d i k a k a Iv a n , finančni sekretarji
VI. položajne skupine in zâ finančnega 'sekretarja VL
dne 28. februarja 1933.
položajne, skupine dr. H ad ž i o m a n I b r a h i m " ,
finančni, pristav VIL položajne skupine.
Z ukazom,Njegovega Veličanstva.kralja z dne 22.de
; : J
П. No. 140/2.- ••
"'
•••
' •• ! .
'- . p cembra 1932., štev. 100.964, so bili na prošnjo postavjjerii':
.
Občina Sfcuhlja.v^ezu ptujskem, bo pobirala od dne- za davčnega kontrolorja VIL-,položajne skupine davčne
_va razglasitve v >Službenehi» listu« v letu. 1933, naslednje upr ive v Brežicah V o v k V i l j e m , davčni kontrolor
iste položajne skupine davčne uprave v Slovenjgradcu,
občinske trošarinec ;
>, .•
za davčnega kontrolorja VII. položajne skupine davčne
a) od 100 1 vina Din 100-—,.
uprave vi Gornjem gradu D e v e t a k SI a, v k ó, davčni
b) od1QQ 1 vinskega шоЦд Din 100—-,
kontrolor
iste poloiajne skupine davčne oprave v La
c) od 100 1 piva Din lOO--^.--, ,-,.: - ' ;.:•.• i-.iškem-, za davčnega kontrolorja VIL položajne skupine
č) od hI stopnje alkohola špirita žganja, likerja,
.davčne uprave y Kranju . P . r u d i č /^.ntp.n, davčni
kontrolor iste položajne skupine davčne дргауе v Dolnji
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, fendavi in za $ayčhega kontrolorja VIL ; položajne sku
pine davčne uprave v Mariboru R.ainor F r a , n c ,
' dne 24. februarja 1933.
davčni kontrolor iste položajne skupine davčne uprave
Ч£
v Preval ju.
Občina Gor. Logatec, v srezu Logatec, bo pobirala od
dneva • razglasitve v >Službenem listu« v letu 1933. 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 15-—,
_• -S)..od lil stopnje alkohola; spirita, žganja, likerja,
<гцта,ш konjaka Din 5—, . . . . . .
d) od goveda nad 1 letom Din 25'—,
e) od goveda pod 1 letom Din lO'-r-j
f ) od prašičev Din 10'—,
g) od drobnice Din,5/-—,. •'-... ..-."-,
h) od 100 kg uvoženega mesa vseh, vrst DLn^'—.

-n*mm—a*i*isT

izdajaN kraljevska banska uprava Dravske banovine: njen predstavnik hi..urednik:„Pohar Robert v LJubljani.,
:
.
Jiaka ш zalaga. TIskarna »Merkur* % Ljubljani; njen predstavnik; Qtmax Jdichalek v LJubljani,,
.'•

-л"*!

i
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SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE
Priloga h kosu 18. IV. letnika z dne 4. marea 1933.

Razglasi kraljevske
banske uprave
VI. No. 2364/7.

8=
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Pregled, nalezljivih bolesni
V Dravski banovini
od 15. februarja do 21. februarja 1983
Po naredbi ministrstva ла narodno zdravje
8. br. 4948 z dne 21. marea 1930.

Stez
oSkupina tifuznib bolezni.
2 —
Brežice
4
6
Gornjicrad . • » «
1
Kamnik
2
Kranj
1
Krško
,, .
Litim
Ljubljana ferez) • » » » 2
Ljubljana (mesto)
2 —
1
Prevalje . . . . . .
1
1 — 1
Ptui
1
Radovliicp . . . ,
6 1 1
Slovenjgradec . . .
| 26 1 8
Vsega .

J

_
—

2
1
L2

—
—

3
2
2

—
—
—
-

19

Griža. — Dysenterie.
Murske Sobota. . . . . . . I 1 1 - Ì - I
Vsega
1 - Skrlatinka. — Scarlatina.
2 1 1
Celje
» • • t h
Celte (mesto) • » • • • i
б 1 1
Kamnik . . . ,
''5°?evje
3 1 "—
.
»
»
»
»
»
•
?°<Шсв
2
Litija
7 —
•».**..
1
1
fogatec
i
4
Ljubljana ferez) . ,
2 1 —
Mubjiana (mesto)
1
Maribtl,. 4eeni breg
Maribor levi bree
5 1 1
Maribor (mesto) . ,
2 1 —
Metlika . . . . • • . •. k .
1
Novo mesto • • I | • • >
1 — 1
P/evalje . .
3
/
Radovljica . • k a k t h »
2 — ~r41

Vseea
Ošpice. Krško . . . . . . . . . .

—

2
"~~
—

4| 6

—
—

41 11 6
4 1

e

M . . | * 4 i v o vnetje možganov.
Meningitis cerebrospinalis epidemica.
Brežice .
1
1
• 'f • • • • t
Ljutomer
i—
1
1
Vsega . .... 1 1 — 1 1
Krčevita odrevenelost — Tetanus.'
Ljutomer
-i ihi-t
Vsesa . , ,
,-. \

z«•S
°

Srez

OD

O»

Da vica. — Diphteria et "îrpnp.
Brežice
Celie
Dolnja Lendava , . » k k
Gornjigrad
». .
Krani
k
Kočevje
.
Konjice
••
Krško . » ,
Laško
Litija
Logatec
•.
LJubljana (srez) . . . .
Ljubljana (mesto) . . »
Ljutomei
•. . »
Maribor desni bree . .
Maribor levi bree . . .
Maribor1 fmepto) . . . »
Murska Sobota . . . . ,
Novo mesto . . . . k » »
Prevalje . . . . . . . . .
Ptui
......,,,
Radovljica . . . . k . . .
Slovenjgradec
Šmarje pri Jelšah . . .

3 si

10 3
2 3
— 2
4 —
16—
2 —
1 1
2 6 1
1 4
8 8
16 1
— 1
— 1
6 32
2 0

13
6
— — 2
2 —
2
7 — 9
1 — 01
—
— 2
- 2
6
6
— — H
— — 16
— — 1
— 1 —
4 —1 2
9
14
1> 1 ; — — 2
1 — — — 1
1 1 — — 2
6 3 2 —
6
4 1
1 — 4
4 —
1—
3
1 1 — — 2
6 2 3 — 6

O

__—.
o •M
U

«•S

z °

0 —

B eW
o !»

O

O»-

Otrpnjenje tilnika. — Polyemyelitìs
acuta.
2 — '— —
Krško . . . . . . . . ,
1
Litija . . . . » k . k ,
Logatec
1
— —
Novo mesto
1
6 —
— —
— —
— &
Vsega . . .
—~i.

Ljubljana, dne 25. februarja 1933.
Kraljevska banska uprava Dravske
banovine v Ljubljani.

*
VIII. No. ,526/4.

Razglas.

Z vlogo z dne 11. februarja t L je
Zaiokar Rudolf glade na tuk. odlok z
dne 27. januarja 1933., VIII. No. 526/2,
javil, da je /predpisom odločbe z dne
25. oktobra 1932., VIII. No. 4948/4, za- •
dostil. in porosi za uporabno dovoljenje.
Na tp vlogo se na podstavi § 113. ob.
Vsega
z., §§ 84.,. odst. 2., 89., odet 3., gradto. z.;
in § 73. i. slV z. u. post. razpisuje komi
Dušljivi kašelj. — Pertussis.
sijski ogled na kraju samem in öbravmava
Krško
91
91 /
na Četrtek, dne 16. marea 1933.
Vsega
s sestankom komisije ob 15'80 uri prt
tovarni na Viču št. 8.
, -.• . • •,
8en. — Erysipelas.
Interesenti se obveščajo, dia so načrti
1
1 _
Brežice . . . . . . k . . .
nameravane naprave razpoloženi do
— 1 — — . 1
1 dneva komisjisike obravnave pri podpi
Kranj . • • • • » » , » . » k
1
Krško . ' • • . • . • . . . 4 2 — 2 —
1 sanem uradu na vpogled. Morebitne
LjdSJCO
. . . . . . . . . . .
1
ugovore zoper nameravano napravo j e
—
1
Litija
1
do dneva obravnave vložiM pri kraljev
1
Ljubljana (mesto) . . . > 1 . • —
2 ski banski upravi, na dan obravnave
Maribor levi breg . . .
1 1 — —
pa v roke vodji komisije. Pozne^i ugo
1
— —. , 1
Metlika
2 _ — —
2 vori se n e bodo upoštevali, temveč se
2 —
1 bo o projektu odločilo brez ozira nanje,
8
— - 2 1 — •1 kolikor ne bo javnih: zadržkov.
—
1
1
Kraljevska banska uprava Dravske
1
1 —
2
Radovljice . . . . . . . .
banovine .
3
2 1 —
Slovenjgradec . . . . . .
— —
U
v Ljubljani, dne 28. februarja 1933»
Šmarje pri Jelšah . . . . • 1
7 — 18
Ban:
Vsega . • • 20 6
dr. MaruŠiČ s. r.

ИЧИ

—

•

— i

T-

7 5 -— 43

Morbilli.
| 41 6

Vsega
Na

-

V'fi
ам
» 5

•l.iJ-l i

Otročniška vročica, — Sepsis
puerperale.
1 __ — N— 1
2
2 ^- — —
Kočevje . . . . » • • » »
Litija
«». • > 1 — 1 — —
1 — —
1
Llubliana' fsrez) -.»•«•
1
Maribor desni breg . • — i 1 — —
1 — — —
1
Maribor levi breg
2
1
6
6
—
Vsega . . •
•

—

Hripa —

Hrippa
2
KoSevje . • • i • • • ».»M
Krško ..»••••»•• — 24
1
Logatec- . . . . . . « • • •
LJubljana (mesto) . . • ' _ .7
46
Ljubljana (srez) . . . .
Murska Sobota
•_•_• — Ö
.— [82
.Vsega

_ __ 2
— — 24
1
7
__
20
26
3
— —
20 -— 62

«
K V — No. 156/70.

59Ò-3—I

Razglas o licitaciji.
Kraljevska banska uprava Drav&ke
banovine v Ljubljani razpisuje za^ izvršitev pralne naprave,/centralne kurjave,
vodovoda, in toplovodne 'naprave Ц1.
etape v državni bolnici za duševne bolezni Novo Celje novo П. javno pismeno
ponudbeno licitacijo na dan 23. marca
1933. ob 11. uri dop. v sobi št. 38. teh
ničnega oddelka v Ljubljani. Pojasnila
in ponudbeni pripomočki s e proti pla
čilu napravnih. > stroškov dobivajo med
uradnimi urami v sobi št. 48.
Ponudb© na vsoto odobrenega perora-

Štev. 18.'

Stran 94.
čuna Din 480.567-25, oziroma 476.705*25
Dia po alternativi je za ves posel, pred
ložiti v obliki z detajli dopolnjenega
uradnega proračuna. Celotni ponudni
vsoti za obe alternativi morata biti nižji
kot znesek Din 474.800'25, ki je bil do
sežen na II. ofertni licitaciji dne 27. de
cembra 1932.
. Podrobnosti razpisa so razvidne iz
razglasa o licitaciji v »Službenih novinah« in na razglasni deski tehničnega
oddelka.
Kraljevska banska uprava Dravske
banovine
v Ljubljani, dne i. marca .1933.

*
VI. No: 5716/1.
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Sprememba v imeniku
zdravniške zbornice za
Dravsko banovino.
Dr. L a v r i č Božidar, šef kururgičnega oddelka splošne bolnice v Maribo
ru, j e bil vpisan v imenik Zdravniške
zbornice za Dravsko banovino. ~Kralj. banska, oprava Dravske banovine
v Ljubljani,
d n e 23. februarja 1933.

Razglas^ sodišč
in sodnih oblastev
P r e d s . 409 16/31—18.

510 a 2—2

Razglas o licitaciji za do
bavo kruha ljubljanski jetnisnici.

narne .kazni, ob neizterljivosti na 2 dni
zapora in po § 389..a k. z. v povračilo
stroškov kazenskega postopanja in izvr
šitve kazni.
Okrajno sodišče v Radovljici, odd. III.,
dne 28. februarja 1933.
• • sjs

575

Razsodba.
Podpisano okrajno, sodišče je razso
dilo s sodbo z dne 4. januarja 1933.,
U 20/33, da je J e r a l a K a t a r i n a ,
trgovka v Kropi, rojena 17. februarja
1892 v Kropi, tja pristijna, kriva pre
krška po čl.» 6. zakona o. pobijanju dragirife življenskih potrebščin, ki ga je
storila s tem, da ni imela v svoji trgo
vini nabitega cenika. Zato se po nave
denim zakonitem določilu obsoja na
120 Din denarne kazni, ob neizterljivo
sti na dva dni zapora in po § 389. a k. z.
v povračilo stroškov kazenskega posto
panja in izvršitve kazni.
Okrajno sodišče, v Radovljici, odd. Ш.,
dne 17. februarja 1933. .

*
P 16/33-3.

*
576

U 19/32. .:

Razsodba.

;

570

Razglasitev preklica.
S sklepom okrajnega sodišča v Konji
cah z d n e 31. d e c e m b r a 1932, opr, štev.
5/32—7, je.bila Brumec Cecilija, prevžitkarica, prej stanujoča v Klokočovndku,
zaradi umobolnosti popolnoma prekli
cana,
s
.'•;••,
Za oskrbnika-pomočn-rka. j e .bil po*
stavljen Ambrož Ivan, posestnik v KlokoSovniku.
'
Okrajno sodišče v Konjicah, odd. L,
• dne 15. februarja 1933.
•

•

.

•

•

•

•

•

*

•

U 20/32.

•

Na podstavi členov 82. do 105. zakona
o državnem računovodstvu in glede na
razpis predsedništva višjega deželnega
sodišča v Ljubljani z dne 20. febru
arja 1933., Preds. 1209T-26/22—90. se
razpisuje na dan 29. marca 1933. ob
enajstih prva pismena ofertalna licita
cija za dobavo kruha ljubljanski jetnišnici za proračunsko, leto 1933./34.
V primeru, da ta licitacija iz katere
gakoli razloga ne uspe. se bo vršila
dne 18. aprila 1933. nova licitacija ob
istih poeojih iti ob istem času kot n rva.
Popolni razglas je natisnjen v »Služ
benem listu<' št. 16 z dne 25. februar
ja 1933. (priloga).
. Predsedniško deželnega sodišča v Ljubljani,
dne 22;ЛеЂгиагја 1933. '.

gaitcu, k i jo bo zastopal na njeno^ ne
varnost i n stroške, dokler n e nastopi
sama atì n e imenuje pooblaščenca.
Okrajno sodišče v Rogatcu, odd. L,
d n e 23. februarja 1933. jr

*

:

•

L I 9/32-0."

.

:

"

.

:

.

'
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S sklepom podpisanega sodišča z d n e
3. januarja 1933.,-' opr. Št. L I 0/32-5,
je bil O c v i r k Leopold, delavec v
Celju, Za Kresi jo št. 12, žaradi umo
bolnosti .popolnoma preklican.
Za kuratorjä je bil. imenovan Ocvirk
Anton, bivši branjevec .v CeljUj' Za Kresijo št. 12.
Okrajno sodišče v Celju, odd. I.,';"
dne 21. februarja N 1933.

*

580

Ne I 310/33-1.

Amortizacija.

Na prošnjo Korena Martina, pos. v .
Kocnem ' št. 13, s e uvaja postopanje- za
amortizacijo nastopnih vložnih' knjižic,
ki so bile prosilcu bajè u k r a d e n e : .
Vložne knjižice:
' :.
• 1. Okrajne hranilnice v Slov.. Bistrici
štev. 18.479 z vlogo Din 2.206-88;
2. Posojilnice r. z. z o. z. v Slov. Bistrici št. 4693 .z vlogo po Din 968*66
in št. 4856 z vlogo po Din 1.368-80, vse
tri glaseče s e n a i m e Koren Martin, pos.
:v Kočnem š t 13.
Imetnik t e h vložnih knjižic se poziva
. i je, naj uveljavlja svoje pravice v 6
mesecih od d n e tega' oklica, k e r ' ' b i s e
sicer po tem roku izreklo, d a so vložne
knjižice/brez moči.- •
••••'.Okrajno sodišče v "Slov." Bistrici^
odd. L, .
d n e 24.4 februarja : 1933.
• ïtMa
" v
Ne I 525/33-3.

-: * • - , : ' ' .
:

•

: ,;

- ':'/Jf"

: ,?

' ; -8*f-

Amortizacija.

.-A -0P

i '!'Ш-predlog Martina' V i d i civ.' po
sestnika in šoferja v Žagorici Št. 104,
Bled, se ùmj4..anip,rtìzacj.3à ljranibaih
:
knjižic Hranilnice-''fat" posojilnice za
•Blejèki kot na Bledu, r. z. z n. z., št. 767
in št. 1173, glasečih se na ime Vidìc
Martin in vrednih dne 18. februarja

1933 109 Din 40 p in 1077 Din 80 p.
- Imetnik teh knjižic ali drugi upravičenci se pozivljejo,' da v roku 6 m,esecev uveljavijo morebitne pravice 'doj
teh knjižic, sicer, se t » PP. preteku tega 4
roka izreklo, da 'ti dve hranilni knjižici
'nimata moči.' '
Okrajno sodišče v • Radovljici, odd; I.j
..*....• dne 23. februarja. 1933. '

*
E' 1973/32-ilO.
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Dražbeni oklic.

Dne 23. . m a r c a '1933. ' dopoldàp,; ob. d e v e t i h bo pri podpisanem sodišču
v eobi It. 6 dražba nepremičnin: zem
Tožeča -stanka Španiček Krištof, tr ljiška knjiga d. o. Domava, vi. št. 315.
Cenilna vrednost: Dih 54.530-—.
govec v Rogaški Slatini, zastopan po
Najmanjši pomudek: Dia 36.360"—-. r ;
dr. Leskovcu Janku, odvetniku V Ro^
Pravice, i ki bi nd "pripuščale dražbe,
gatcu, je- vložila proti toženi strankiPinter Terezi, posestaioi v Topolah, se je priglasiti sodišču najpozneje pri draždaj neznanega, bivališča, po skrbniku benem naroku pred začetkom' dražbe,
na č i n š k r a b a r Viktorju, javnemu no sicer bi se ne mogle več uveljavljati
tarju v Rogatcu, radi Din 520*— e prip. glede nepremičnine v škodo zdražiteljaj
ki je ravnal v dobri verL »
Л
.k opr. št. C'I 33/33 tožbo.
I Narok za ustno razpravo se je določil
V ostalem se*" opozarja n i dražbeni
ha 22. maïca 1933. ob 10. uri dop. pred oklic, ki je nabit na uradni deski tega
tem: sodiščem v izbi- št. 3, razpravna sodišča.
dvorana." -, ' , . '••
' •
''Okrajno* sodišče v Ptuju,
;
Ker. je bivališče tožene stranskened n e 17. fébruflirja 1933. : '• f ';
mm*, se postavlja za skrbnika na 'čin
568

C I 33/33-1.

Oklic.

.Podpisano okrajno sodišče rje ХШ*>dilo s godbo z dne 9. novembra. I9.32v
U 19/32,. d a je i . ž m a n P a v l a , trr.
govka v Kropi, rojena .5. januarja 1888.
v Kropi, tja pristojna, kri*a prekrška
po čl.; 6. zagona o pobijanju draginje
življenjskih potrebščin, ki, ga je storila
s tem, da ni imela v svoji trgovini- na
bitega cenika. Zalo se po navedenem za
konitem določilu obsoja na 120 Die de -g. škrabar Viktor, javni notar v Ro-

fl

Štev. 18."
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Dražbeni oklic.
,

pne 30. marca 1933. dopoldne ob 9.
uri bo pri podpisanem sodišču : v sobi
st. 6 dražba nepremičnin: zemljiška
knjiga Kranj, vL št. 826, pare. št. 938/10,
hiša, in 938/12, vrt.
Cenilna vrednost: Din 234.02O-—.
Vrednost, pritikline: Din 1000*—.
.
Najmanjši ponudek Din 180.000-—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
eičer bi se ne mogle več uveljavljati
«led« nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri. "
V ostalem se opozarja na dražbeni
°kliç, kj je nabit na uradni deski tega :
sodilča. .'•... •
Okrajno sodišče v Kranju,
./..
dne 22. februarja 1933.
;
*
E 435/32.
574

Cenilna vrednost: Din 139.158'60.
V ostalem se opozarja na dražbeni
Najmanjši ponudek: Din 92.773"—. • oklic, ki je nabitfia,uradni deski tega
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, je sodišča.
'"""'"•
priglasiti sodišču najpozneje, pri dražbe- I -'• ' Okrajno sodišče v Mariboru; '"'•'
nem naroku pred začetkom dražbe, sicer
- dne 15. februarja 1933.
bi se ne mogle več uveljavljati glede
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je
1
ravnal v dobri veri
-'•••" •
V ostalem : se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
;;
iS'7/32—22. • '
'
581
sodišča. . , .
.
2
4
1
•
.
.
.
.
.
.
.
;
•
.
.
. . ,.
Okrajno sodišče y Mariboru,
dne 13i februarja. 1933.

Koiikttržni razzasi

i

*
E IX 4802/32—10.
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Dražbeni oklic.
D n e 12. a p r i l a 1933. d o p o l d n e
ob d e s e t i h bo pri podpisanem sodi
šču v sobi št. 11 dražba nepremičnin:
zemljiška knjiga k. o. Bistrica-Fala, vi.
št.

185.

• * •

•

Odprava konkurza.

'<

Prezadolženec: V e r č o n
Viktor,'
mizar v Solčavi. ' ' ,f
'•
•'
Konkurž, ki je bil o. imovini prezajdolženca razglašen s $Mepom opr. št.
S 7/32—4, se opravlja,; iker je büa'raz
deljena vsa'masa, p o §,151. kv.r.
Okrožno kot konkurzoo sodišče v GeHu
odd. i ,
cine 2T. februarja 1983.' •

Cenilna vrednost: Din .81.7.10-.—.
Najmanjši ponudek: Din 41.473*32. '
S 25/32—36
587
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe; 242.
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž«
Dne 31. m a r c a 1933. dopoldne ob benein naroku pred .začetkom dražbe;
d e s e t i h bo pri podpisanem sodišču :sicer bi se ne mogle več uveljavljati'
v
.,eobi št. 1 dražba nepremičnin: zem glede nepremičnine v škodo zdražitelja.
• i Prezadolžemka: Iivoiznà zaiòtougia; jugo».
ki je ravnal v dobri veri.
ljiška knjiga Begunje, vi. št. 675'.
slovanskih ' vin, reg. zadruga z o. Зц T
, . Cenilna vrednost: Din 5000;—.
V ostalem se opozarja na dražbeni l i k v i d a c i j i . • •
•• \
.Najmanjši ponudek: Din 3333-33.
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
Za
,pretakušainje
naiknàârio
' çirijavlje*.
•:> ^Kravice, ki bi ne pripuščale dražbe, sodišča.
nih in do nftiroka morda š e n é iprijav^/i
^.Priglasiti sodišču najpozneje pri draž
Okrajno sodišče v Mariboru»
Ijenih ./terjatev ee .xwiredi -.narefe. na,
j e m naroku pred začetkom dražbe, sidne 11. februarja 1933..
e
,23. marca 1933.,; ob i0.vim jM podroi£ .r bi sé ne mogle več uveljavljati glede
*
.sanem eodišču, soba.št-84»;i.
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki ie
ra
E IV 4287/32-7.
561 Okrožno sodišče v Mariboru, ođđ. Ш . Г:
Vnal v dobri veri.
>
t ;•;
dne : 28. fébruaitja. 1933,.t * .u/ "
V ostalem se opozarja na dražbeni
rftwvkijô nabit na uradni deski tega
soaišca. :
Dne 14. aprila Ì933. o b ^ o l d e v e t i h
:bo pri podpisanem sodišču v sobi. št. 27
- „Okrajno sodišče v Cerknici,
nepremičnin: zemljiška knjiga
( dražba
v,
dne 16. februarja 1933.
'Pobrežje, vL.št.: 159. '.
.• . ; : • ;>»•
••••
' ' '•' >'$> '•
i
' Cenilna vrednost: Din 138.490-—.
!
КШ/џ: -•;
;;
.,. 573 ; Najmanjši ponudek: Din 6Q.245-,—. !No. 889/Î.••'
.. uff
Pravice, ki bi ne pripuščale.dražbe,
.""' • ^ i r a ž b e n i o k l i c . •'••• ; je priglasiti sodišču najpozneje^pri'draž' R a z g l a s •'';;_• V ' ,;'•
• ä Dne '3. a p r i l a 1933. dopoldne ob benem naroku pred začetkom dražbe,;Ker je e tukajšnjim odlokom od Šl. '
• _ . e s.éjti.h bo p r i . podpisanem sodišču 'sicer bi se pe mogle, več uveljavljati januarja; Ш З . , No j88$/i, raaveljavljena
f!
.elede
nepremičnine
v
škodo,
zdražitelja.
i..*°bi Št. 1 dražba nepremičnin: zem<aakupma pogodba,.'katera je-bila.. s M ^ -,, ,4Wka knjiga- Grabovo, vi. št. 855 in 857. |ki je ravnal v dobri veri. , :,
V ostalem, se .opozarja na Дга^Бен! ^njena'za, dobo od. 1и julija,Ì92£f do 31.'
^ . U n i l n a vrednost: 'Din 101.830-—.
oklic,
ki je nabil na uradni deski'tega .julija 1935., se, bo. lov-pbČiae/Šušje, od-.'
T- Vrednost pritikline: Din 1420-—.
;dal v, zaku/p nà:javni dražbi.za j^reqieta' i
'
'"'•• ' ' '
. Najmanjši ponùdekv Din 67.614-—. . • - s o d i š č a . '
k o v i c e , ; ki bi ne pripuščale drtižbe.
Okrajno sodišče,'v Mariboru,
• lo zakupno. dobo, £, j , do 31v màroa 1935..
, Dražba se bo vršila na, stroške in.^priglasiti aodiSču najpozneje pri draž
dne 14. februarja 1933.
'nevarnost
dosedanjega., zakupnika : dne
j e m naroku pred začetkom dražbe, si10.
inarca
1933.
9b pol 11: ^ pàpere- 4
er ,bi «e ne mogle več uveljavljati glede
"»premičnih v gkodc
tražitelja, и j e E IX 4620/32—14.
836 ìskéih načelstVu rjKpjèeyjò^àofefa Štev. 6,,
'kjér se lahko vpogledajo dražbeni po-'
r
r
»v»al y dobri veri.»
,g0ji.
-[;. (
0
а ец
oki- !*. ' 1 se opozarja na dražbeni
I
Sresko načelstvo v Kočevju,
D
n
e
19.
a
p
r
i
l
a
Ì933.;:d'cjpoldne
eôâïSca- je nabit hk uradni, deski tega
dne 25. februarja 1933.'
'ob e n a j s t i h bo pri'podpisanem sodi- i
šču v sobi št. 11 dražba nepremičnin: 'I
,.;•': .':-'-!';i3J|..ftjq.v*ivA
/J' „Öläsafco sodišče V Cerknici,
zemljiška knjiga k. "o. Prepolje, vi. št.
г
;
' . ' . , ; . d n e 1 в . februarja 1683.' •'•'
Štev; 2486/t: i i : : v . ç ; , •;;-..••„ ,588
393 394.
' ' -' '

Dražbeni oklic.

Odreditev posebnega

Dražbeni oklic.

asi

;

.

.

"

.

'

'

.

;

,

*

,

.

: "

;

'

Dražbeni oklic.

Џ

|

>••• v':.;*:'•'•"
E

•"

*

- IV, 4378/32^7.

| ^
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dražbeni oklic.

Ш

" ^ a p r i l a 1988. ob pol desetih
P<%ieanem sodišču, v sobi K 27

' •

.

:

v

.

:

.

>

Cenilna vrednost:'- ЂМ 82.480-90.
Vrednost pritikline: Din, 50-—.
Najmanjši ponudek: Din 2.1.608--^.
Pravice; ki bi ne pripuščale dražbe,,
je priglasiti 3odišču najpozneje pr'i"àrâ£ ":
benem naroku pred začetkom dražbe,
sicer, bi; se v he^inqgle ,več... uvelјаШа|Г*
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,'
ki je raviiai v" dobri veti. '' '' '""'

i. Жг!еШс ì/сШЏ^ dražbe,
• & : •ponedel^k.v dne; 20. теебџ Ш З /
i in S3n^dt.ane<4Si, marca 1938» p ä ' g r e - ìskemf'niàceMvuò'i'v.»Kaanofleii« «шрШпаt
dražba lova občine Gozd in občine
iKTažnja -.se ne' bp; vršila.- •
-•*••
' - •
"'[, Sresko načelstvo v Kamniku,
"• •
'•
' • 'Ш 28. ifebruarja 1933.-

Stran 96.
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No. 528/2.
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Razglas.
Ker je s tukajšnjim pravomoöndm od
lokom od 8. decembra 1932., No. 6237/4,
razveljavljena zakupna pogodba, ki je
bila sklenjena za dobo od 1. julija 1930.
do 31. marca 1936., se bo oddal lov ob
čine Maiagira v zakup na javni dražbi za
preostalo zakupno dobo, t j . do 31. mar
ca 1935.
Dražba se bo vršila dnè 10. marca
19?3. ob 10. uri pri sreekem načelstvu
v Kočevju, soba štev. 6, kjer se lahko
vpogleda jo dražbeni pogoji. Dražba . se
bo vršila na stroške in nevarnost dose
danjega zakupnika.
Sresko načelstvo v Kočevju,
dne 25. februarja 1933. - ..
*

•

Štev. 163/08—43, 612/29—15.

< 583

Razglas o razgrnitvi
načrta.
1. 0 nadrobni delitvi skupnih zemljišč
posestnikov iz Gabrijel.
2. 0 nadrobni delitvi skupnih zemljišč
posestnikov ii Statenberka.
Načrt o-nadrobni delitvi v k 1. kata
strski občini Pijavice ležečih parcel 674
in 676, vjpisanih pod vL št. 45, k 2. v
katastrski občini Trebelno ležečih par
cel, vpisanih pod vi. št. 275, bo na pod
stavi § 96. zakona z dne 26. oktobra
1887., dež. zak. št 2/88, od dne 8. mar
ca 1938. do vštetega dine 21. marca
1933. k 1, v občinski pisarni Tržišče, k
2. v občinski pisarni Trebelno razgr
njen na vpogled vsem udeležencem.
Obmejitev načrta s kolci ha mestu sa
mem se.Je Že izvršila.
Načrt se bo pojasnjeval dne ad 1. 6.
marca 1933.-v času od 15. do 18. ure v
občinskem uiradtr Tržišče, ad 2. 7. mar
ca 1933. od 10. do 11. ure v občinskem
uradu v Mokronogu.
To se daje splošno na znanje s pozi
vom, da morejo neposredno kakor tudi
posredno udeležene stranke svoje, ugo
vore zoper ta načrt v 30 dneh od prvega '
dneva razgrnitve dalje, t. j . od dne
8. marca 1933. do dne 6. aprila 1933. Vpri
podpisanem komisarju za agrarne ope»
racije v LJubljani vložiti pismeno ali
dati ustno na zapisnik.
V Ljubljani, dne 25. februarja 1933.
Komisar za agrarne operacije:
Pokoro 1. r.
*
St. 140/33.

za nabavo živilskih in hišnih potreb
ščin za čas od 1. aprila 1933 do 30. sep
tembra 1933:
1. mesa, mesnih izdelkov in slanine,
2. móke in mlevskih izdelkov,
3. kruha,
4. mleka in mlečnih izdelkov ter
5. špecerijskega blaga in hišnih po
trebščin.
Licitacija so bo vršila v ponedeljek,
i dne 27. marca 1933 ob 11. uri dopoldne
v upravni pisarni Državne bolnice za
ženske bolezni v Ljubljani, Stara pot 3.
Podrobni dražbeni in dobavni pogoij
so interesentom na vpogled pri upravi
bolnice.
Predpisno kolkovane ponudbe v za
pečatenem ovitku z oznako: >Ponudba
za dobavo (navesti predmet) ponud
nika N. N.<, morajo biti vložene najkesneje do pričetka licitacije v roke
dražbene komisije.
Ponudnik se mora že v ponudbi ob
vezati, da v polni meri pristaja na
dražbene in dobavne pogoje. Položiti
mora najkesneje eno uro pred pričetkom licitacije predpisano kavcijo pri
zavodni blagajni. Licitacijski komisiji
mora predložiti potrdilo o založeni
kavciji, plačanih davkih in dražiteljski
sposobnosti.
Ponudba se mora glasiti na stalno
ceno za vso razpisano, dobo.
Uprava drf. bolnice za ženske bolezni
v Ljubljani, dne 17. februarja 1933.
*
St. 78/1.
518—3—2

Razpis dobave.

Na podlagi člena 94. zakona o držav
nem računovodstvu se razpisuje za do
bo o d i . aprila do 30. septembra 1933.
za bolnico za duševne bolezni v Ljub
ljani inea bolnico za duševne bolezni
na Studencu druga pismena ofertna li
citacija za dobavo naslednjih živilskih
potrebščin:
1. moke in mlevskih izdelkov,
2. vseh vrst kruha,
. 3. špecerijskega blaga,
4 mleka in mlečnih izdelkov.
Licitacija se bo vršila v soboto, dne
18. marca 1933. ob 11. uri dopoldne v
upravni pisarni bolnice za duševne bo
lezni v Ljub1 jani. Natančnejši pogoji so
na vpogled interesentom pri upravi za
voda.
Uprava bolnice za duševne bolezni
Ljubljana—Studence,
469-3-3
dne 23.'februarja 1933.

Razpis dobave.

Na podlagi členov 59., 82\ do 1051
zakona o drž. računovodstvu in pravil
nika za izvrševanje odredb tega zakona
(B pogodbe in nabave) razpisuje uprava
Državne bolnice za ženske bolezni v
Ljubljani pismeno ofertalno licitacijo

*
Štev. 2379/11.,

591

Razpis.
Direkcija drž. rudnika Velenje raz
pisuje na dan 6. marca t. 1. ob 11. uri
dobavo

10.000 kg pšenične moke št. 2,
1.200 kg terpeni mila za pranje.
Dobavni pogoji pri podpisani.
Direkcija državnega rudnika Velenje,
• dne 28. februarja 1933.

Razne objave
568

Vabilo
na I. redno letno skupščino
Gospodarskega društva r. z. z
o» z. v Pobrežju pri Mariboru, •
ki bo
v nedeljo, dne 26, marca 1938. ob 9. uri
dop. v prostorih restavracije g. Renčlja
na Pobrežju pri Mariboru.
,
Dnevni red :
1. Letno računsko poročilo in potrditev
računov.
2. Volitev nadzorstva.
•-.
3. Sklepanje o. pritožbah in predlogih.
4. Izpremenuba pravil. :*•''•''
5. Razno.
Pravico udekžbe imajo vsi člani, ki.
so plačali svoje deleže.
Skupščina sklepa pravnoveljavno, ako ;
je zastopana vsaj polovica glasov. ' Ako '
hi občni zbor ne bil sklepčen, se vrši
na teitem mestu in z istim dneynim re
dom čez pol ure drugi občni.zbor, ki
sme brezpogojno sklepati neglgde. ,na,;
število navzočih glasov (§ 21., frt 'счш-,
zadr. pravil).
Za načelstvo:
Tajnik:
Načelnik:
Pavalctz Franc s. r. Pistòr Hanibal s. u
Pobrežje pri Mariboru, 28. febr. 1983.
: 513—3-3

Poziv upnikom.
Upniki Produktivne zadruge ...sodarskih mojstro\ v Mariboru, r. z. z o. z.'se
pozivajo, da priglasijo' svoje, terjatve do
30. marca 1933. pri likvidatorjih zadruge. • • • • - t
Hvaleč Ivan s. r.
Ramšak Josip g. r.
likvidatorja.
*
582

Objava.
Legitimacijo na ime A l b i n P r e l o g , Zbornice Ljubljana štev. .869/82 ; .
proglašam neveljavnim.
Fran Ks. Lešnik s. r.
*
584

Oblilava.

Izgubljeno šofersko legitimacijo, gla* •";'
seco se na ime Strel Franc, trgovski P°" i
močnik v Mokronogu, izdano z dne 15« (
maja 1931. pod II. A. No. 423/1, evi
denčna številka 2—1107, preklicujeni
kot neveljavno.
. ;-;
Mokronog, dne 25. februarja 1933.
Stre) Frane s. r.

Izdala kraljevska baneka uprava Draveke banovine, urednik' Pobar Robert v Ljubljani
Tiska in zalaga: Tiskarna Merkur v LJubljani; njen predstavnik: 0. Michâlek v LJubljani.

>:Л
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Poštnina plačana v gotovini.

KRALJEVINA

JUGOSLAVIJA

S L U Ž B E N I LIST
KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE
19.

kos.

Letni* I V .

V LJUBLJANI, dne 8. marca 1933.

VSEBINA:
182. Objave banske uprave o pobiranju oMinekih trošarin
148. Predpisi za cestne mostove.
v letu.1933.
149. Navodila glede delniških in komanditnih družb, gospodar
skih in kreditnih zadrug, hranilnic po § 460. obrt. zakona. 163. Izpremembe v staležu drž. in banovinskih uslužbencev na
' 150. Zvanje ekonoma učiteljske šole.
področju Dravske banovine.
'151. Objava banske uprave o pobiranju občinskih davščin
164.
Razne
objave iz »Službenih novin<. •
v letu 1933. po.občini Ptuj. .

Uredbe osrednje vlade.

t/m«

; 148.
Na osnovii § 36. gradbenega zakona predpisujem
'naslednje

Kovine

Jeklo, lito jeklo
Svineo
Lito železo

2.

Rezan ka
men m zid
iz naravne
ga kamna

Granit, diorit, bazalt, porlir
Apnenec, peSčenec

Zid iz
umetnega
kamna

Klinker
Navadna opeka, opeka iz
apna in peska

1*

4.

Malta

Cementna malta
Podaljšana malta

2*1
1-9

6.

Beton iz

peska, kamnatega drobca
in tolčenoa (prodoa)
istega z armaturo iz jekla
(armirani beton)
tolčenca iz opeke 8 peskom
Žlindre s peskom;

;. predpise za cestne mostove.*
Obtežbe.
' I . Sile.
- • • • . • • . . .

3.

§ 1 .

Pri staitiicneun preizkušanju konstrukcij se таоо-аЈо
-upoštevati tako glavne kakor tudi dodatne sile.
G l a v n e s i l e so :
stalna obtežba,
prometna obtežba,
učinek temperatene izpremembe in krčenja (raz
tezanja). ; ' ' , ' • '
D o d a t n e ( s e k u n d a r n e ) s i l e so vse ostale,
kd jih je treba upoštevati* zlasti pa:
\ , pritisk vetra,
. sila zaviranja,
; pritisk na ograjo,
"' , . :
I ttffenjö.' na premičnih ležiščih,
';
; '-obtežba s snegom.
.-'.'.Vipliv izmikanja in posedanja srednjih in obrežnih
sporov., / . . . . - .

\.

6.

•

.

_

.

i

• '

1

. . peska, prodoa, tolčenoa

. ,.
-

•

-

•

§ *-

' '.

;

•

H ' \ v'-" :'•'•"

'i
i

'•',•,
1. Teža gradiva,
*Za. pirerašunjenje stalne obtežbe se morajo vzeti
|ledip|e teže v t/m8, kolikor se ne bi posebej dokazale ;
••••'•«

,

Tlak iz 4 '

8.

.'

-:t"

snh
napòjen
snh
napojen

zemlje, Ilovice •

7 , Nasip iz

•

Stalna obtežba.

jelov, snh
„ napojen
borov in smrekov,
•
•
•
• „
„ ••••„•
hrastov in bukov,
«
»" «

Les

II. Giavnç sile,
2

7-86
11-40
7*80

1.

-.

:

•

-

. žlindre „•
... ......

.

2*5-3*3
poTprcino 2*8
1*5^-2*8
povpreiao 2*6

1*8

2*2
2-4
1*2—1*9
ротргеспо 1*6
0-66
0*70
0*60
»••
ч

0*76

;
.

0*80
1*00
1*7—2*6 ;
ротрг&по .2*0
1-6—2*3 i
poTprečno 1*8
0-6-1-5 :
ротргеОЈИ} 1*1

• granitnih, bazaltnih In por;.. 2*7
flrnih kock
j
1ВГ6-- ;
apnenca
ч2*2
Minkerja
-...-1*8 •
liteea asfalta, čistega•"''t
litega asfalta speekom,kam- .
natim droboem In žlindro-.
2-1
tolčenega asfalta
r i'
2-0
21
, katraniranega makadama
;
1*1
lesenih kock . .:"• " .

'•'tužbene novine, kraljevine Jugoslavije« ž dne*
5-, iaoÄiarji 1933., št. 4/11/14' - Upoštevani so tudiyjfii
P^vk^^qbjäiviljeni v >SluŽbenih novinah« z dnei 6. febru-.
•* 4ба gradivoj kd m***jgoiraj'nâivedenOj se mora teža^coatf a 1*680?$ St. «27/IX/89. — Gradbeni zak<m-glej -»Služ
sebej dokazati.
beni lisit< St. 297/47 iz 1. 1931.,

îeo

19. kos
2. Jekleni mostoyi.

Stalno obtežbo je vzeti praviloma kot enako readeljeno po razpetini. T u š e računa:
a) Teža zgornjega ustroja (glavnih nosilcev, prečnih
nosilcev, podolžnih nosilcev, kolovozne konstrukcije, zavetrovanja, prečnih ojačitev, nosilcev za pešpoti in
ograje).
b) Teža kolovoza (tlaka, vodovodnih in piinsknh cevi,
telefonskih, telegrafdčnih, električnih kablov itd.).
Teža kolovoza mosta z vsemi pritiklinami se mora
neposredno preračunati, teža .zgornjega ustroja ве pa
mora predhodno približno določiti s pomočjo obrazcev,
diagramov tež ali s primerjanjem slično izvršenih mostov
po velikosti in vrsti. Te vrednosti je vzeti začasno kot
osnovo za preračunjenje upogibnih momentov, prečnih
sil ш sil v palicah. Ako ni nedvomno ugotovljeno, da
je stalna obtežba, kakor je vzeta za osnovo prvega sta
tičnega računa, točna, se mora na podstavi prvega sta
tičnega računa vnovič približno preračunati. Ako na
osnovi tako. določene stalne obtežbe preračunjena skup
na naprezanja na najnevarnejših mostih presegajo do
pustna naprezanja za 3%,ee mora statični račun ponoviti.
V vsakem primeru se mora na koncu statičnega računa
navesti dejanska stalna obtežba, določena na osnovi
točno preračunjenih tež in primerjati z domnevano stalno
obtežbo.
3. Masivni in leseni mostovi.
Stalina obtežba se mora določiti z analogno uporabo
pravil, navedenih pod točko 2. za jeklene mostove, toda
na način, ki najbolje ustreza gradivu.
V zgoraj navedenih težah za les so upoštevani tudi
dodatki za manjše železne dele (žeblje, vijake za vezi,
mozaike), za dele te trdega lesa in za barvanje in im
pregniranje.
. Teža železnih nateznih delov, vozlov pločevin, listov,
okovov (copat) in ležišč se mora posebej upoštevati.

§3.
Prometna obtežba.
1. Razdelitev (vrsta) mostov.
Cestni mostovi se dele po svoji nosilnosti v pet
kategorij. Za nosilnost je odločilna prometna obtežba,
vzeta za podlago statičnemu proračunu. Za kategorije I.
do IV. so določene obtežbe, ki jih je vzeti namesto de
janskih. Mostovi, ki n e ustrezajo predpisanim obtežbam,
spadajo v V. kategorijo.
Pri mostovih s tramvajskimi progami se mora vpliv
tramvaja posebej dokazati (primerjaj § 6., točko t.). Za
obtežbo z drugimi železnicami veljajo predpisi za do
tično vrsto železnic.
V posebnih primerih se morajo cestni mostovi, ki
ustrezajo pogojem za mostove II. odnosno III. ali IV.
kategorije, povsem smotrno dimenzionirati tudi močneje,
tako da se more čeznje prepeljati tudi samo en parni
valjar e 24 tonami (predpisana obtežba za I. katego
rijo), pri čemer je izločiti vsako drugo prometno obtežbo,
ki bi istočasno učinkovala. Taki mostovi se označujejo
z II (I), I I I (I) in IV (I). Isto velja tudi za mostove
III. in IV. kategorije, kadar ao dimenzionirani tako, da
se more čeznje prepeljati samo en parni valjar z 18
tonami (tipska obtežba, za II. kategorijo).
Istotako je pri poedLnih mostovih I. kategorije po
vsem dopustno, da se dimenzionirajo za posebno težko
obtežbo, ki sama prehaja čez most in katere vpliv je
večji od vpliva parnega valjarja s 24 tonami (na primer
prevoz težkih transformatorjev). Pri tem se sme domne
vati, da istočasno na mostu ni drugih prometnih obtežb.
Taki mostovi se označujejo kot posebna kategorija z
znakom I (S).
2. Tipska obtežba.
Za kolovoz mosta veljajo kot tipske obtežbe pro
metna sredstva (poedini tovori), kakor so opisana v
obrazcu, in gneča ljudi, kakor so predstavljena v tabeli,
ki na kolovozu zamenjujejo tudi vse ostale mogoče ob-
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19. kos
težbe, kakor druga prometna sredstva (n. pr. prikolice)
in črede živine. Za pešpoti velja gneča ljudi.
• Za obtežbo, ki lahiko zamenjuje določeno prometno
sredstvo, se vzaine tišti del njegove skupne teže, ki bd
pri njegovi enakomerni razdelitvi nia osnovno površino,
ki jo to prometno sredstvo zavzema (2,5OX6,0O metrov),
pripadel na enoto površine.
Pri mostovih z razpetino nad 30 metrov se smejo
v splošnem za preračunjanje glavnih nosilcev namesto
prometnih sredstev uporabiti obtežbe, ki jih zamenjujejo.
Pri polnih obokih in za preračunjanje obrežnih stebrov
se smejo tudi za mostove z manjšo razpetino vzeti za
menjujoče obtežbe.
Razpredelnica na prednji strani prikazuje tipske in
zamenjujoče obtežbe za poedine kategorije mostov.
Za premočrtno interpoliranje obtežbe z gnečo ljudi
(glej1 tabelo) služijo obrazci:
za I. kategorijo p = 525 — 1
ta II. kategorijo p = 475 — 1
'
. za III. kategorijo p = 425 - 1 v s e Y W™*'
za IV. kategorijo p = 875 — 1 .
kjer je 1 razpetina v metrili. . Obtežbe je treba vedno
zaokrožiti na polnih 10 kg/m2.

ÎM

§4.

Temperaturne izpremembe in krčenje.
1. Jekleni mostovi.
Kot skragne meje temperaturne izpremembe je vzeti
—25° C in +45° C. Praviloma je treba v statičnem pro
računu računati s +10° C kot s povprečno temperaturo
pri montaži in glede na to e temperaturno razliko
qr36° C. Za neenako razgrevanje poedinih delov se mora
vzeti razlika +15° C.
Pri jeklenih okvirih, ki so stalno v senci kolovoza,
kakor n. pr. pri širokih mostovih, se sme gori navedena
meja temperaturne izpremembe zmanjšati. Neenako raz
grevanje takih gradbenih delov mosta se ne upošteva.

2. Masivni mostovi.
a) Temperaturne izpremembe.
Kòt mejo temperaturne izpremembe je vzeti —5° C
in +25° C. V statičnem računu se mora, praviloma ra
čunati s +10° C kot s povprečno temperaturo ob izva
janju in glede na to s temperaturno razliko -+15° C.
Pri konstruktivnih delih, katerih najmanjša dimen
zija znaša najmanj 70 cm, ali ki so zbog nasipa ali dru
gih okolnosti manj izpostavljeni vplivu temperaturnih'
3. Lega tipskih obtežb.
izprememb, se sme gornja razlika temperature zmanjšati
0
Po številu prometnih sredstev, ki lahko istočasno na qrlO C. Pri določitvi najmanjše dimenzije ni treba
prehajajo po širini mosta, je računati z enim, divema ali odbijati popolnoma zaprtih votlin (n. pr. pri zabojčaatah
tremi prometnimi sredstvi (parni valjar in motorna vo prerezih).
zila poleg njega) v najneugodnejši legi, ki so obkrožena
Neenako razgrevanje poedinih konstruktivnih de
z gnečo ljudi. Ali tefiaj pri preračunjanju glavnih in lov se mora upoštevati samo v izjemnih primerih in to s
prečnih nosilcev ni treba, da bi segala osnovna povr ± 5° C (n. pr. pri napenjalu dvočlanskega lokaj.
šina predmetnega sredstva 2/50X600 metrov čez var
b) Krčenje. "
nostni rob. Prometnih sredstev, ki stoje drugo za dru
Pri statično nedoločenih konstrukcijah iz betona in
gim,, ni treba upoštevati. Postavljanja obtežb v poševni armiranega (ojačenega) betona se mora upoštevata vpliv
ali prečni legi ni treba nikakor upoštevati.
krčenja na statično nedoločene količine tako, kakor da
Prometne obtežbe, ki razbremenjujejo (na pr. ob je temperatura padla. Za ta padec temperature je vzeti:
a) pri okvirih in sličnih konstrukcijah iz armira
težba konzol za. pešpoti pri preračunjanju upogibnih mo
nega
(ojačenega) betona 15° C,
mentov prečnih nosilcev) kakor vse obtežbe osovin pro
ß) pri lokih in obokih iz armiranega (ojačenega)
metnih sredstev, ki delujejo ugodno> se morajo izpustiti.
Isto velja tudi za razne spremne naprave, n. pr. za betona z najmanj 0*5% skupne podolžne armature 15° C;
vodovod plin itd., ker se morejo začasno aLi stalno od-,, z manj ko 0'5% skupne podolžne armature 20° C,
y) pri betonskih obokih brez armature 25° C.
straniti.
Pri tem se domneva,' da se betoniranje pri lokih in
Pri preračunjanju podolžnih nosilcev zmerne raz-'
obokih
vrši v lamelah. V nasprotnem primeru se mora
petine in razdalje zadošča, da se vzame najtežje pro
metno sredstvo v najneugodnejši legi brez gneče ljudi. gori navedeni padec temperature povečati za 5° C. Kot
Kadar eo glavni nosilci razvrščeni na obeh straneh loki in oboki iz armiranega (ojačenega) betona se sma
kolovoza in je kolovoz popolnoma ali približno simetri trajo samo oni, katerih podolžna armatura zgoraj in
čen na osovino mosta, se smejo tipske obtežbe pri pre zdolaj znaša najmanj po 6 cm* na 1 meter širine oboka,
računjanju največjega upogibnega momenta prečnega toda obenem najmanj 01%.
nosilca tako razvrstiti, da leže površine njihove osnove
3. Leseni mostovi.
simetrično na osovino mosta. Za petalo prereze prečnega
Vpliv
temperature
se ne upošteva v statičnem ra
nosilca zadošča, da se vzamejo upogibni momenti iz
diagrama, ki približno zamenjuje krivuljo največjih čunu, toda s posebno pripravo lesa pred uporabo, s
primerno konstruktivno obdelavo in skrbnim vzdrže
(maksimalnih) upogibnih momentov.
Pri preizkušanju podolžnih in prečnih nosilcev se vanjem se morajo vnaprej preprečiti škodljivi vplivi
dotoci velikost, deleža obtežbe, ki nanje odpade, običajno (osušenje in napenjanje) posebno v prečni emeri, sicer
e podmeno, da leže sekundarni prečni nosilci kakor tudi se morajo dopustna naprezanja zmanjšati.
Podolžne prosto položene grede na dveh oporiščih.
Da зе račun poenostavi, ni treba upoštevati, da se
III. Dodatne (sekundarne) süe.
Prijemališča obtežb na podoHnih in prečnih nosilcih
z
§ 5.
°og prenosa po sekundarnih prečnih in podolžnih no
silcih nekoliko premaknejo.
Pritisk vetra*
Ako se upoSteva sodelovanje prečnih nosilcev pri
1.
Velikost
pritiska vetra.
razdelitvi obtežb na več ko diva glavna nosilca (kar za
Pritisk
vetra
deluje
horizontalno. Za neofotezeni
lesen« mostove ni dopustno), se mora to dokazati s
2
most je vasti pritisk vetra pv := 250 kg/m ,.za obteženi
Posebnim računom.
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most pa pv = 150 kg/m2. Pri obteženih pešalkih mostovih . se sme pritisk vetra pv. zmanjšati na polovico
gornje vrednosti.
2. Vetrn izpostavljene površine.
Površine, ki so izpostavljene vetru, se morajo približno oceniti po dejanskih dimenzijah. Kot površine,
ki so popolnoma izpostavljene vetru, se morajo vzeti
naslednje:
a) Pri neobteženem mostu.
Pri zgornjih ustrojih s polnimi (polnostenskimi)
glavnimi nosiloi površina sprednjega glavnega nosilca
in površina onega dela konstrukcije kolovoza, ki leži
eventualno nad glavnim nosilcem.
Pri zgornjih ustrojih z dvema predalcastìma nosilcema površina konstrukcije kolovoza in površina onih
delov obeh glavnih nosilcev, ki leže nad ali pod konstrukcijo kolovoza.
Pri zgornjih ustrojih z več ko dvema predalčastima
nosilcema zadošča, da se površine tretjega in sledečih
nosilcev samo deloma postavijo : v račun. Celokupno po
vršino vseh glavnih nosilcev, ki so izpostavljeni, vetru,
pri tem ni treba vzeti večjo kakor Ш tila, če bi bili
glavni nosilci polni.
b) Pri obteženem mostu.
Pri zgornjih ustrojih s polnimi.glavnimi nosilci po
vršina sprednjega glavnega nosilca in onih delov kon
strukcije kolovoza in površine prometne obtežbe, ki leže
nad glavnim nosilcem.
Pri zgornjih ustrojih z dvema predalčastima nosil
cema površine -konstrukcije kolovoza in površine delov
glavnih, nosilcev nad in pod kolovozom in površine pro
metne obtežbe.
Pri več ko dveh predalčastih nosilcih je postopati
po zadnjem c Istavku točke 2. a).
S polnimi' (polnostenskimi) ločnimi nosilci, ki leže
nad kolovozom, je postopati kakor s predalčastimi nosilci.
Površino prometnih obtežb je vzeti kot nepretrgano
površino na vso dolžino mosta in to pri cestnih mostovih
z višino 2"0 metrov, pri pešaških mostovih pa z višino
1-8 metra.
/3. Posebni predpisi za pokrite in zaprte mostove.
Pri pokritih mostovih se mora upoštevati, da pri
tisk vetra deluje navpično na ravnino krova z velikostjo
i pv . sin 2 a, pri čemer znači a kot krovnega nagiba.
Za horizontalni pritisk vetra pv se morajo vzeti vred
nosti pot toč. 1. Konstrukcija krova se mora zavarovati
pred dviganjem, pri čemer se v statičnem računu vzame
kot sila vetra po 60 kg/mä osnovne površine krova, ki
deluje kot vertikalna sila od zdolaj navzgor.
Razen tega se morajo vzeti kot popolnoma od vetra
prizadete površine:
Pti mostovih, ki so v večjem delu zaprti, vsa po
vršina 'pročelja (lica) mosta pod pristreškom krova.
Pri deloma zaprtih fnostovih obložena površina
enega glavnega nosilca in v pročelju (licu) še vidni deli
obeh glavnih nosilcev, v kolikor' te površine leže pod
pristreškom krova.
4. Vertikalna dodatna (sekundarna) obtežba glavnih
nosilcev..
Vertikalna dodatne (sekundama) obtežba glavnih
nosilcev zbog pritiska vetra se vobče upošteva samo pri

pokritih mostovih in pri onih mostovih s, kolovozom zgo
raj, ki imajo samo eno vez za vetrov anja v ravnini
spodnjega pasa. Kadar leži kolovoz zdolaj, se morajo
upoštevati vertikalne in horizontalne sile pri portalih,
ki nastanejo zbog obtežbe zgornjih vezi.
б. Stabilnost proti prevrnitvi.
Stabilnost konstrukcij proti prevrnitvi zbog vetra ali
drugih horizontalnih sil se mora dokazati za obteženo
in neobteženo stanje, ako stabilnost ni nesporna,- kakor
je to običajno pri mostovih s kolovozom zdolaj. Kot
površino prometnih obtežb (§ 6., točka 2. b) sé mora
vzeti vrsta" praznih vozil s težo 0*5 t/m v najneugodnejši
legi. Pri mostovih s previsnim kolovozom zgoraj sme
biti obtežba s tipsko obtežbo neugodnejša.
Istotako se mora dokazati tudi varnost proti dvi
ganju iz ležišč pri nosilcih's členki ali brez njih'za
najnevarnejšo obtežbo.
Ako je varnost proti prevrnitvi in_ proti dviganju
iz ležišč manjša od l - 3, potem se mora most zasidrati.
Pri konstrukcijah z veliko ' razpetino je priporočati, da
se vprnosi proti prevrnitvi poveča na 1'5.
§6.

. ...

Ostale dodatne (sekundarne) sile.
1. Sile zaviranja.
Sile zaviranja se morajo vobčfe upoštevati samo pri.
visokih stebrih in polah in pri okvirih z visokimi stebri,
in pri stebrih, ki eo deli okvirom podobnih konstrukcij.
Sila zaviranja motornih prometnih sredstev, ki deluje;
v višini zgornjega roba kolovoza, se vzame enako'1/?« %еаџ'
dvajsetinki) obtežbe kolovoza z gnečo ljudi (bref koefi
cienta dinamičnega udara) na vso dolžino •
, zgornjega
ustroja — pri čemer tukaj gneča ljudi zamenjuje ob
težbo z zavrtimi prometnimi sredstvi — vendar za vsako
vozilo, ki more istočasno voziti po vsej širini mosta,
najmanj po 0*3 teže tovornih motornih vozil za dotično
kategorijo mostov..
Sila zaviranja tramvaja, ki deluje v višini zgornjega
roba tirnice, se mora vzeti enako 1/10 (eni desetinki) teže
vseh oso vin, ki morejo obremenjevati zgornji, ustroj,
toda to velja za mostove do 50 m dolžine zgornjega,
ustroja.- Pri mostovih z daljšim zgornjim ustrojem za
došča, če se sila zaviranja na delu preko 50 m dolžine
vzame samo z 1 / 20 teže onih osovin, ki obremenjujejo
ta del.
2. Pritisk na ograjo.
Kot horizontalni pritisk na zgornji rob ograje je
vzeti 80 kg/m2. .
;• '
3. Trenje na premičnih ležiščih.
Koeficient trenja pri drsanju je vzeti z 0'2, pri takIjanju (valjanju) z 04)3 pritiska od stalne in prometne
obtežbe na ležišču, vendar brez dinamičnega koeficienta
za udar.
4. Obtežba s snegom.
Vobče je nepotrebno računata z obtežbo e snegom..
Vendar se mora pri pokritih mostovih računati s to
obtežbo po obrazcu ps . = 75 . oos a v kg/m2 (kilogramih
na kvadr. meter) osnovne ploskve .krova,, kjer znači m
kot krovnega nagiba.
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Pri posebno Jieugodnin Miimatičndh razmerah

se

mora ta obtežba povedati na ps = 70 . (1 + - ^ ) , . kjer
anaci V višino nad morjem v-metrih;'

'

i

5. Učinek izmikanja in posedanja obrežnih in srednjih
stebrov.
..-V primerih, kjer izmikanje in posedanje obrežnih
ali srednjih stebrov vpliva na naprezanja v konstrukciji
zgornjega ustroja, se mora ta vpliv smatrati kot dodatna
(sekundarna) sila.
•

•

-

•

.

.

§ 7 .

.

Obtežba odrov.
Pri odrih za gradbo mostov, je treba upoštevati na-,
slednje obtežbe:
' . a) lastna teža.odra in morebitnih pomožnih naprav,
. b) teža' delov mosta, ki bodo obremenjevali oder,
pri cerner je vedno upoštevati najneugodnejši primer
obtežbe,
c) slučajne obtežbe z deli gradbe, ljudmi, promet
nimi sredstvi, diferencialnimi škripci itd.,
č) pritisk tekoče vode,
<
' d) pritisk vetra.
/ ,.
Pritisk vetra je vzeti s 160 kg/m*, v posebnih pri
merih pa se sme zmanjšati do 100 kg/m2. Pri določitvi
površine, ki je izpostavljena vetru (glej § 5., toč. 2.), se
morajo upoštevati tudi morebitna ' dvigala, prometna
sredstva itd.
Veljavnost:
Ti predpisi stopajo v veljavo, ko
se objavijo v >Službenih novinah«, obvezno, moč pa do
bijo, dne 25. decembra 1932.
•V Beogradu, dne 80. novembra 1932., št. 32303;
Minister za gradbe
dr. Stjepan Srkulj s. r.

.149.' ."
Na osnovi" § 460. zakona o obrtih izdajam zaradi iz
vrševanja omenjenega zakona nastopna

navodila.*
i. Gflede na § 454 zakona o ; obrtih je smatrata do
volilo za ustanovitev delniških družb, ki so ге pred
uveljavitvijo zakona ó obrtih bavile z bančnimi in zava
rovalnimi posli, za dovolilo za poslovanje na pravnem
ozemlju, kjer je bil bančni in zavarovaiLud posel po ve
ljavnih zakonih' koncesioniran. Delniška družba s sede
žem na pravnem ozemlju, kjer bančni in. zavarovalni
posli njso bili koncesionirani, mora dobiti novo dovoli*?V,..$e je-izvršila vse obličnosti, ki jih zahteva zakon o
obrtih.
•
pelniške družbe, kd se bavijo z. bančnimi in zavaro
valnimi poeM, ki so pa pravice za poslovanje zadobile
po zak; o delri. družbah in ki so spravile svoje poslova•*.' : . * >Službene ; novine, kraljevine Jugoslavije« z dné
J8. januarja 1933., št. 11/IW28.—.Plim. »Službeni list«
*• 83/12 iz L 1933.
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nje v sklad s prejšnjim obrtaim'zakonom, morajo dobiti
dovolitev kolikor se bavijo s posli iz § 60. i zakona o
obrtih, pooblastitev za posle, za katere je potrebna po
oblastitev, pa po § 456. zakona o obrtih.
Delniške družbe, ustanovljene po zak. o dein, druž
bah, ki. se bavijo z industrijskimi in obrtnimi posli, je
napotiti, če niso spravile svojega poslovanja v sklad s
prejšnjim obrtnim zakonom, naj se prilagode današnjemu
zakonu o obrtih.
Dovolila po §§ 454 in 456. zakona.o obrtih izdaja
pristojno oblastvo po odredbah zakona o obrtih.
2. Filialki vsake delniške družbe, ki je obstajala
pred uveljavitvijo zakona. p obrtih, je treba zamenjati
ali izdati novo dovolilo, ko je delniška družba predhod
no izpolnila vse- obličnosti po zakonu o obrtih, razen če
fflialka ne opravlja poslov iz § 60., točke 7., zakona o
obrtih in je na pravnem ozemlju, kjer je po prejšnjih
zakonskih predpisih ta.posel bil koncesioniran. ,
Dovolila za filialke, ki so obstajale pred uveljavitvijo
zakona o obrtih, izmenja pristojno oblastvo po zakonu o,
obrtih.
3. V dovolilu je treba po § 6 7 . , odnosno § 98. za
kona o obrtih navesti vse posle, s katerimi se sme del
niška družba baviti.
.
4. Pristojno oblastvo, mora izdati dovolilo v dveh,
odnosno treh izvodih, od katerih vroči po en izvod cen
trali delniške družbe, kr. banski upravi, eden pa ostane
pri oblastvu, ki dovolilo izda.
Pristojno oblastvo I. stopnje obvesti' na osnovi dovo
lila, ki ga izda oblastvo II. stopnje, o registraciji pri
stojno davčno upravo, zbornico, prisilno združbo, obla
stvo in inspekcijo dela, okrožni urad za zavarovanje de
lavcev in eventualno tudi druga zainteresirana bblastva,
odnosno ustanove, pri čemer jim vroči prepis dovolila,
in to po § 98., odst. (*), zakona o obrtih.
5. Novo osnovanim delniškim družbam, komanditaim
družbam na delnice in gospodarskim zadrugam je treba
izdati posebej, toda istočasno dovolilo za opravljanje
poslov in spis, s katerim se dovoljuje ustanovitev in se
potrjujejo pravila, če je po predpisih zakona o obrtih
isto oblastVo pristojno. Če ni pristojno isto oblastvo, mo
ra zaprositi oblastvo za mnenje višje oblastvo in posto
pati po dobljenem mnenju.
6. Oblastvo, ki izda dovolilo ali pooblastilo, pobere
tudi takso po zakonu o taksah.
7. Filialki ali glavnemu zastopništvu tuje delniške
družbe ali komanditae družbe na delnice izmenja pri
stojno oblastvo dovolilo, če ne izpolni filialika"ali.glavno
zastopništvo vseh obličnosti, ki jih zahteva zakon o obr
tih, ako filialka ali glavno zastopništvo ne opravlja po
slov iz § 60., točke ;7., zakona o obrtih, a je na ozemlju,
kjer so bili' ti posli" koncesiònirani.
'
.
8. Javnim, regulativnim hranilnicam je treba izdati
novo dovolilo, če je sedež hranilnice na ozemlju, kjer
ne velja zakon o hranilnicah iz 1. 1844.
9. Kreditnim zadrugam, ki niso izvzete po. § 1. za
kona o obrtih, pa tudi niso ustanovljene na osnovi' 'zakona
o kmetijskih zadrugah, je treba izdati novo dovolilo. To
dovolilo izdajo kraljevske banske uprave,, ko jih minister
za trgovino in industrijo za to pooblasti, kolikor niso
kr.'banske uprave -pooblaščene, dati odobritev'za' usta
novitev takih zadrug.
10. Register za izdane • dovolitve po § 99. zakona o
obrtih vodi oblastvo -I. stopnje.
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11. Za družbe, ki se bavijo s sprejemanjem vlog na
obrestovanje, se določi varščina e pravilnikom po § 64.
zakona o obrtih.
V Beogradu, dne 24. decembra 1932.; II. br. 43.879/u.
Minister za trgovino in industrijo
dr. П. Šumenković s. r.

150.

Zvanje
ekonoma učiteljske šole.*
M i n i s t r s k e m u svetu
Ker zvanje ekonoma učiteljske šole ni določeno y
razporedu zvanj § 346. zakona o uradnikih, sem odločil
na osnovi § 347. zakona o uradnikih, naj se razvrsti
zvanje ekonoma učiteljske šole analogno zvanju ekonoma
narodnega gledališča od X. do vštete VI. položajne
skupine.
Na osnovi § 347. zakona o uradnikih z dne 31. mar
ca 1931. se usojam zaprositi ministrski svet, naj izvoli
dati soglasnost tej odločbi.
V Beogradu, dne 26. novembra 1932^ S. n. št. 37.919.
Minister za prosveto
R. Stankovié s. r.
Ministrski svet je v svoji seji z dne 30. januarja 1983.
povsem usvojil gorenji predlog gospoda ministra za pro
sveto.
Predsednik
ministrskega sveta
dr. Milan Srškić s. r.
(Sledijo podpisi ostalih gg. ministrov.)

Banove uredbe.
151.
IT. No. 3973/2.

Objava
banske uprave o pobiranju občinskih davščin
v letu 1933. pa občini Ptuj.
Občina Ptuj, v srezu ptujskem, bo pobirala od dneva
razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933. naslednje
občinske davščine:
a) najemninski vinar do Din200'— 6%, do Din 300'—
8,%, nad Din 300-— 12%;
b) davščino na hotelska prenočišča, in sicer 30% od
cene oddanih prostorov, po odbitku 25% za tujsko pro
metno zvezo v Mariboru, odobrene z naredbo celokupne
deželne vlade za Slovenijo z dne 30. maja 1921., Ur. list
št. 174/66 ex 1921;
* >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
20. februarja 1933., št. 39/XII/112.

e) davščino na avtomobile: do 80 HP Din 1000'—,
nad 30 HP Din 1500'—, na vozila od enovprežne kočije
Din 100*— od dvovprežne kočije Dih 250-—;
č) cestno naklado na brzo in sporovozno blago, po
tarifi, odobreni z odločbo II. No. 23.327/7 z dne 19. no
vembra 1932., z naslednjimi izpremembami:
V čl. 1. je črtati besede: »če presega njegova teža
100 kg«;
čl. 3. se izmenja in se glasi: »Višina cestne naklade.
Občanska cestna naklada znaša:
1. Za braovozne in sporovozne vagonske pošiljke, to
je pošiljke, za katere veljajo vagonske tarifé, od vsa
kega kg Din 001.
2. Za brzovozne in sporovozne kosovne pošiljke od
vsakega kg Din 0-05.
3. Za vagonske pošiljke niže navedenih predmetov
Din 0-0075 ter za kosovne pošiljke Din 0;02 od vsakega
kg: umetna gnojila, cement, premog, drva, apno, gramoz,
opeka, kamenje, okrogel les, traverže.seno, slama, krom
pir, Čebula, vse vrste žita, živina, ovijajni papir, makulaturni papir, staro železo, divji kostanja, , pletarski iz-,
delki in sirovine, stroji za industrijo, obrt, trgovino ,in_.
poljedelstvo.
Teža blaga se zaokroži kakor pri že'eaniški tovor-,
nini po predpisih, veljavnih za železnice.«
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v LJubljani,
dne 1. татса 193?

152.

;

Objave banske uprave ..;;
o pobiranju občinskih trošarin
v letu 1933.
II. No. 242/3.
Občina Dobrna, v srezu celjskem, bo pobirala od
dneva razglasitve v >Službenem listu« v letu 1933. 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 5—,
d) od goveda nad 1 letom Din 15-—,
e) od goveda pod 1 letom Din 10-—,
f) od prašičev Din 5 — do 10-—, .
g) od drobnice Din 5—.
Kraljevska banaka uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 28. februarja 1933.
II No. 6755/1.
Občina Rogaševd, v srezu murskosoboškem, bo po
birala od dneva razglasitve v »Službenem listu« vzletu,,
1933. naslednje občinske trošarine:
• a) od 100 1 vina Din 70—,
b) od 100 1 vinskega mošta Din 70'—,
c) od 100 1 piva Din 50*—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v LJubljani,
dne 28. februarja 1933.
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fi. No. 27.288/1—32.
berg, za banovinekega zdravnika združene zdravstvene
' Ob&na Rovte, v srezu Logatec, bo pobirala od dneva občine Canikova.
Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
razglasitve v. >Službenem listu« v letu,. 1933, naslednje
vine v LJubljani z dne 2. marca 1933., I. No. 1767/1, je
občinske trošarine:
bil postavljen inž. Možajskij Sergej za banovinskea) od 100 1 vina Din ÌÓ0-—,
ga uradniškega pripravnika z mesečno plačo Din 1.2751—
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100'—,
pri sreskem načelstvu v Ptuju,
c) od 1001 piva Din 50'—,
Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
' Č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja,
vine v Ljubljani z dne 3. marca 1983., I. No. 1927/1* je
ruma in konjaka Din 5'—v
bil postavljen U rek Ivan za banovinskega uradniškega
d) od goveda had 1 letom Din 25'—,
;
•pripravnika
z mesečno plačo Din 1.070-— pri sreskem
e) od goveda pod 1 letom Din 15 —,
naČelstvu v Kočevju.
Î) od prašičev Din'16'—,
Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
g) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 25'—.
vine v Ljubljani z dne 3. marca 1933., I. No. 1928/1, je
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, bil postavljen Z r i n š e k Viktor za banovinskega urad
dne 24. februarja 1933
niškega pripravnika z mesečno ' plačo Din 1.070-— pri
sreskem načelstvu v Prevaljah.
II. No. 26834/1—32.
•••«
' Občina Sopote, v srezu šmarslkem, bo pobirala od
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933. na
153.
slednje občinske troSarine:
"
a) od 100 1 vina Din 100*—,
b). od 100 1 vinskega mošta Din 100*—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 28. februarja 1933.

Razne objave
iz „Službenih novin".

Številka 7 z dne 11. januarja 1933.
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne 22. de
cembra 1932., štev. 100.967, je bil upokojen P r a z n i k
152.
S t e f a n , višji davčni kontrolor VI. položajne skupine
davčne uprave v Krškem.
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne 12. de
v staležu državnih in banovinskih cembra
1932. je napredoval pri dravski finančni direk
uslužbencev na področju Dravske ciji v Ljubljani za glavnega arhivarja VIL položajne sku
pine L o k a r A n t o n , arhivar VIII. položajne skupine.
banovine.
Številka 8 z dne 12. januarja 1933.
A. Državni uslužbenci.
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne
Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano 10. oktobra 1982. so napredovali v VI. položajno skupino:
vine* z dne 25. februarja 1933., I. No. 873/2, je premeščen N a b e r g o j U r š u l a , učiteljica v Dravogradu; B i r P u š n a r . R a f a e l , policijski stražnik, III. razreda pri s a J o s i p , učitelj v Ponovičah; A n i č i č M a t i l d a ,
predstojništvu mestne policije v Mariboru, k upravi poli učiteljica na Poljšndku; L a v r i č S t a n k o , učitelj na
Pohorju, erez šmaroki; P a u č i č M a r i j a , učiteljica
cije v Ljubljani.
V
Dolenjskih Toplicah; K o p a č L e o p o l d , učitelj v
Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
Slovenjgradcu,
dosedanji učitelji odnosno učiteljice Vil.
vine z dne 14 februarja 1933., I. No. 3442/1—32, je postav
položajne
skupine.
ljen, Z o гдп a n I v a n za policijskega stražnika-priPrepoved razširjanja in prodajanja. Državno tožilstvo
pravnika v III. skupini zvaniönikov pri upravi policije v
v
Zagrebu
je prepovedalo z odlokom z dne 6. januarja
Ljubljani.
.
1933.,
štev.
Kns 55/1933, na podstavi ČL 19. zakona o
B. Banovinski uslužbenci.
tisku v zvezi s čl. 3. zakona o izpremembah in dopol
Z odlokom-kraljevske banske uprave Dravske ba
nitvah tega zakona razširjanje in prodajanje tiskopisa
novine v Ljubljani z- dne 2. marca 1933, I. No. 1886/1, > R a d n i č k i g l a s n i k « št. 1. od 7. januarja 1933., ki
je bü •postavljen C e r n e A n t o n za banov, uradni se tiska v Zagrebu.
škega pripravnika z mesečno placo Din 1070*— pri ereŠtevilka 9 z dne 17. januarja 1933.
'skem hačelstvu y Brežicah.
Z ukjažom Njegovega Veličanstva kralja z dne 14. de
Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
cembra
1982., štev. 77.085/L, je bil.postavljen po potrebi
vine v Ljubljani ž dne 4. marca 1933., I. No. 1427/1, je
službe
za
veterinarskega svetnika državnega veterinar
postavljen G r a č n e r Hinko, banovinski računski pri
skega
bakteriološkega
zavoda v Ljubljani v V. položajni
pravnik te banske uprave, za banovinskoga pomožnega
skupini dr. H r i b a r L e o n , sekretar ministrstva za
knjigovodjo IX. položajne skupine na dosedanjem služpoljedelstvo Iste položajne skupine.
fcorieni mestu.
'
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne 14. de
' " ' Z odlokom kraljevske banske uprave z dne 28. febru
cembra 1932., štev. 77.087/1. je napredoval za agrarnega
arja 1933., I. No. 1194/2, se je razveljavil odlok z dne
višjega pristefoa VI. položajne skupine pri sreskem na
11. februarja 1933., I. No. 1392/1, s katerim je bil pre- čelstvu* v Ljubljani B r h č i č M a t k o, agrarni visjî
meSčen po potrebi službedr. H 8 n i g m a n n A1 f o n z, pristav istega aačelsitva VII. položajne, skupine.
banovinski zdravnik združene zdravstvene občine Marem-
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19. kos

Z odlokom ministra za notranje posle z d n e 23. deZ ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne 14 de-,
cembra 1932., štev. 77.086/1., je napredoval za kmetij .. cembra 1932., III. štev. .57.733, je bil postavljen po po
skega višjega pristava kmetijske poskusne in.kontrolne trebi službe za pristava VIII. položajne skupine sareskega
postaje v Ljubljani VIL položajne skupine i n g. Z a - načelstva sreza* radovljiškega B i z j a k A n d r e j , pri
stav iste položajne skupine sreskega načelstva sreza
p l o . t . n i k I v a n , .kmetijski pristav iste postaje VIII.
Biograd
na mora.
...
položajne'skupine.
Številka 13 z dne 18. januarja 1933.
Številka 10 z dne 14. januarja 1933.
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne 30. no
Prepoved uvažanja in razširjanja. Z odlokom mini
vembra 1932. je bila odlikovana na predlog ministra za
strstva za notranje posle z dne 5. januarja 1933., L št. 194, prosveto z redom s v. Sa ve V. stopnje D r a g u t i n o v i c
je prepovedano uvažati v našo državo in v, njej razširjati
Š t e f k a , članica Narodnega gledališča v Mariboru.
atlas »Knaurs Weltatlas« v izdaji Th. Knaurs Nachfolger,
Prepoved uvažanja in razširjanja. Z odlokom mini
Verlag Berlin.
strstva za notranje posle z dne 13. januarja 1933.,
Z odlokom ministrstva za notranje posle z dne 5. ja I. štev. 953, je prepovedano uvažati v našo državo in v
nuarja 1933., I. štev. 193, je prepovedano uvažati v našo njej razširjati list »Corriere ' delia Sera<, ki izhaja v
državo in v njej razširjati knjigo Antonia Vaiamònta Milanu.
'
_>I1 mirabile podestà di Spalato«, izdano v Zadru.
Številka 14 z dne 20. januarja 1933.
Državno tožilstvo v Zagrebu je prepovedalo г od
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne
lokom z dne 7. januarja 1933., štev. Kns 58/1933, na pod ; 10. oktobra 1932. so napredovali v VII. položajno sku
stavi čl. 19. zakona o tisku razširjanje in prodajanje, pino: P e u h J a k o b i n a , učiteljica v Šmarju.. pri
tednika »Katolički list« od 6. januarja 1933., štev. 1, ki Jelšah ; M a r k i s e t i M a r i j a , učiteljica na Jesenicah ;
se tiska v Zagrebu.
P o v h S t a n k o , učitelj v Venčeslu; M i h e l i č . G ab r i j e l a , učiiteJjica v Velikih Laščah;. J e l é n e c
Številka 11 z dne 16. januarja 1933.
: Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne 12. de I v a n a , učiteljica v Prečni, srez novomeški;. V i v o d
cembra 1932., I. štev. 41.141/0, sta napredovala za pro Z o f i j a , učiteljica v Cerkljah; E i n s p i e l e r M a k s tfesorja IV. položajne skupine 2. stopnje državne tehniške m i l i j a n a , učiteljica v Dolu; E i n s p i e l e r N i k o 
srednje šole v Ljubljani i n g . Š k o f R u d o l f in S e  laj, učitelj v Dolu; R u p n i k A d e l a , učiteljica v
v e r A n t o n , profesorja V. položajne skupine iste šole. Kočevju; B u h E r n a , učiteljica na Jesenicah; Š u š t a r i č J o s i p , učitelj na Rakeku; K o k a l j L a v .Z ukazom. Njegovega Veličanstva kralja z dne 15. de r e n c i j a, učiteJjica v Poljanah, srez kranjski; K o k o 1
cembra 1932., L štev. 42.351/0, je napredoval/za pro-., E l i z a b e t a , učiteljica v Mariboru; K o t n i k P . a v fesorja V. položajne' skupine državne - trgovinske akade 1 a , učiteljica v Lehnem, na Pohorju, srez Maribor desni
mije v Ljubljani d r.' S v e t e 1 j B l a ž , , profesor VI. po breg; S e l a n M â ï ' i j â , učiteljica v Hrušici, srez ljub
ložajne skupine iste akademije.
ljanski; S e v e r V e f a s . , učiteljica v Sjt.,Jêçnteju, »rez
" Z
ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne krški ; D r ž a j J o ž i c a , učiteljica, y $t.? Vidu jnad
19. oktobra 1932., štev. 109.998, je bil premeščen po po Ljubljano; Š p r a g e r A m a l i j a , učiteljica v Stu
trebi službe sodnik okrajnega sodišča v Kranju V. polo dencih pri Mariboru; M e d i c R o ž a , učiteljica v Kožajne skupine P f e i f e r J o s i p , k okrajnemu sodišču
privniku, srez koSevski ; P e t,r o v б i č M a r i j a , uči
na Brdu, z ukazom z dne 29. decembra 1932., štev. 128.984, teljica na Studencu-Ig pri Ljubljani; A h č i n N a t a 
pa je premeščen'na prošnjo sodnik okrajnega sodišča na l i j a , učiteljica v Ljubljani; H o f b a u e r J u s t i n a ,
Brdu v VI.'položajni s k u p i n i . d r . B e n e d i k V l a d i  učiteljica v Hrastniku; G a b e r j e v č i č Z o f i j a , ' u č i 
m i r , k okrajnemu-sodišču v Kranju.
teljica v Murski Soboti in F l a j a . A n d r e j , učitelj v
Minister za promet je postavil z odlokom z dne Zelimljah, srez ljubljanski» vsi dosedanji uradniki VIII.
31. decembra 1932., P. t. štev. 76.473, pri pošti in tele položajne skupine.
grafu Ljubljana 2 za p. t. manipulanta X. položajne sku
Z odlokom ministra za nromet z dne 20. decembra
pine J e r š k a . A v g u s t a , žandarmerijskega nared 1932. so bili premeščeni: a) po potrebi službe! V o l 
j a n k • -A r 't u r , prometnik VIII. položajne skupine
nika.
Z odlokom načelnika oddelka za carine z dne 9. ja postaje Litija v postajo Škofja Loka; B o l e ' I v a n / ,
prometni uradnik IX. položajne »kupine postaje Brežice
nuarja 1933., štev. 689/IV, je bila sprejeta ostavka, ki jo
je podal K o š m e 1 j A n t o n , carinski ^posrednik pri v postajo Zidani most; K o» e n I v a n , prometnik IX.
carinarnici na Rakeku, z odlokom z dne 9. januarja 1933., položajne skupine postaje Šoštanj v postajo.Savski Marof;
štev. 690/1 V, pa ostavka A c i m o v i c a J o v a n a , ca b) na prošnjo: U n g e r M a r i j a , oficial IX. položajne
skupine postaje Novo mesto, v postajo Pragersko; M a r o l t
rinskega posrednika pri carinarnici na Rakeku.
J a n e z , prometnik.IX. .položajne skupine postaje Sav
Številka 12 z dne 17. januarja 1933.
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne 19. de ski Marof, v postajo Višnja gora; V r e č k o J a k o b ,
cembra 1932. je bil .odlikovan na predlog ' ministra za prometnik IX. položajne skupine postaje Koforiba, v po
pros veto z redom Jugoslovanske krone V. stopnje N a - stajo Šoštanj; K r o p i v n i k S t a n k e , prometni urad
nik VIII. položajne skupine in šef postaje Verd, za Šefa
p o t n i k I v a n , - podobar iz Zavodnje.
postaje Kočevje; T r a t n i k F r a n č i š e k , јичдаеЛшк
Z odlokom ministra za notranje posle z dne 24.de
IXi položajne skupine postaje Stična, za Sefa postajo
cembra 1932., III. štev. 57.881,. je bil postavljen za pri
Semič; Š v a r c G v i d o n , prometnik IX. položajne
stava VIII. položajne skupine kraljevske banske uprave skupine in šef postaje .Semič, .v- postajo Ljubljana, gorDravske banovine d r . Senk-o-vič M i l a n , politično kolodvor.- . : • . . • • • ' , - . •
:.'.,
I •
upravni pripravnik iste banske uprave.
\
Izdaja kraljevska banska uprava Dračke òanovlne: njen predstavnik tn urednik: Pohar Robert » LJubljani;
Tiaka in zalaga1; Tiskarna »Merkiir« i LJubljanlj, njen predétaviiik: Otmar Michalôk v Uubljant,

Ster. J9.

SLUŽBEM LIST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE
Priloga h kosu 19. IV. letnika z dne 8. marca 1933.

Razglasi kraljevske
banske uprave
VIII. No. 526/4.
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Razglas.
Z vlogo z due 11. februarja t. 1. je
Zalokar Rudolf glede na tuk. odlok z
dne 27. januarja 1933., VIII.. No. 526/2,
javil, da je predpisom odločbe z dne
25. oktobra 1932., VIII. No. 4948/4, za
dostil in prosi za uporabno dovoljenje.
Na to vlogo s e n a podstavi § 113. òb.
z-, §§ 84., odst. 2., 89., odst. 3., gradb. z.,
ù?t § 73. i. si. z. u. post. razpisuje komisijski ogled na kraju samem in obravnava
na četrtek, dne 16. marca 1933.
s sestankom komisije ob 15'30 uri pri
tovarni na Viču št. 8.
Interesenti se obveščajo, da so načrti
nameravane naprave . razpoloženi do
dneva kcmisjiske, obravnave pri podpi
sanem uradu na vpogled. Morebitne
ugovore zoper nameravano napravo je
do dneva obravnave' vložili pri kraljev
ski ' banski upravi, na, dan obravnave
Pa v roke vodji komisije. Poznejši ugo
vori sé ne bodo upoštevali, temveč se
°ö o projektu odločilo brez ozira nanje,
kolikor ne bo javnih zadržkov.
' Kraljevska banska uprava t)ravške
banovine
'.v Ljubljani, dne 28. februarja 1933.
Ban:
dr. Marušič o. r.
K V — N o . 156/70.

590—3—2

Razglas o licitaciji.
Kraljevska banska uprava Dravske
banovine v Ljubljani razpisuje za izvr
šitev pralne naprave, centralne kurjave,
Vodovoda in toplovodne naprave III.
etape v državni bolnici za duševne b.o•°wtf Novo Celje novo II. javno pismeno
Ponudbeno licitacijo; na dan 23. marca
1933. ob 11. uri dop., v sobi št. 38. teh
ničnega oddelka v Ljubljani. Pojasnila
j-n, ponudbeni pripomočki se proti pla
čilu napravnih stroškov dobivajo med
uradnimi urajmi v sobi št. 48.
Ponudbe'na vsoto odobrenega prora
t a Din 480;567-25, oziroma 476.795-25
Din po alternativi je za ves posel pred
ložiti v obliki z detajli dopolnjenega
•uradnega proračuna. Celotni ponudni
J'soti za obe alternativi morata biti nižji
Kot znesek Din 474.800'26, ki je bil doSe
žen' na I I . ofertni licitaciji dne 27. de
cembra 1932.
' .'
Podrobnosti razpisa so razvidne' iz
razglasa o licitaciji v >Službeaih novin
*h< in na razglaeni deski tehničnega
.oddelka.
'
ч >
Kraljevska banska uprava Dravske
banovine,
v Ljubljani, dne 1. marca 1933.

VI. No. 5936/1.
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Izprememba v imeniku
zdraviliške zbornice za
Dravsko banovino.
Dr. Martmovic Vitomir, sanateteli po
ročnik vojne bolnice v Ljubljani, je bil
vpisan v imenik zdravniške zbornice za
Dravsko banovino.
Kraljevska banska uprava Dravske
banovine
v Ljubljani, dne 25. februarja 1933. .

Razglasi sodišč
in sodnih oblastev
C IV 28/33—1

'

Dražbeni oklic.

• 607

Oklic.
Tožeča stranka: Tvrdka Singer, šival
ni stroji d. d. v Mariboru, ki jo zasto
pata dr. Blanke in drr Brandstetter, od
vetnika v Mariboru, je vložila proti to
ženi stranki Smeh Matildi, hišni posestnici v Mariboru, Radvanjska c. 10,
v roke kuratorja ad hoc radi nedopustno&ti izvršbe k"opr. št. C IV 28/33—1
tožbo.
Narok za ustno razpravo se je določil
na 8. marca 1933 ob 11. uri dop. pred
tem sodiščem v izbi št. 27 razpravna
dvorana.
,Ker J e bivališče tožene stranke ne
znano, se postavlja g. dr. Ravnik Ru
dolf, odvetnik v Mariboru, za skrbnika,
ki. jo bo zastopal na njeno. nevarnost
in stroške, dokler, ne nastopi sama ali
ne imenuje pooblaščenca.
Okrajno sodišče v Mariboru, odd. IV.,
dne 21. februarja 1933.

H*
Ne I 269/33—2.

t

Vrednost pritikline: Din 490-—.
Najmanjši ponudek: Din 27.165-—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče v Metliki,
dne 1. marca 1933.
*
E 1/33—6.
604

620

Amortizacija.
Na prošnjo Naraksa Francete posest
nika na Zg. Ložnici št 2, p. Žalec, se
uvaja postopanje za amortizacijo hra
nilne knjižice, ki jo je prosilec baje
izgubil, ter se njen imetnik pozivlje, da
uveljavi tekom 6 mesecev, počenši z da
našnjim dnem, svoje pravice, sicer bi
se po poteku tega roka proglasilo, da
je hranilna knjižica brez moča.
Oznamenilo hranilne knjižice:
Hranilna knjižica štev. 14205/16628 z
imovino po 2424 Din 90 p, glaseča se na
ime Naraks Franc, Zg. Ložnica.
Okrajno sodišče v Celju, odd. I.,
dne 25. februarja 1933.
Ut
E 592/32—10.
602

Dražbeni oklic.
Dne 30. m a r c a 1933. d o p o l d n e
ob d e s e t i h bo pri podpisanem sodi
šču v sobi št. 20 dražba nepremičnin:
zemljiška knjiga k. o. Hrast, vi. št. 2,
k o. Hrast, vi. št. 247, k. o. Hrast, vi.
št. 265.
Cenilna vrednost: Din 40.255"—.

D n e 6. a p r i l a 1933. d o p o l d n e
ob d e s e t i h bo pri podpisanem sodi
šču v sobi št. 6 dražba nepremičnin:
zemljiška knjiga Bločice, vi. št. 58, 108,
188 in 193. '
• . '
Cenilna vrednost: Din 67.880—.
Vrednost pritikline: Din 7.777-—.\
Najmanjši ponudek: Din 45.255*—. __
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega,
sodišča.
Okrajno sodišče v Ložu,
dne 2. marca 1933.
' • '
*
E 1051/32.
608

Dražbeni oklic.
Dne 13. a p r i l a 1,933 dopoldne ob
ob d e s e t i n bo pri podpisanem so
dišču v sobi št. 22 dražba nepremičnin:
zemljiška knjiga Gradišče, vi. št'. 204.
Cenilna vrednost: Din 2.061 60;
Najmanjši ponudek: Din 1.380-—.
Pravice, ki.bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe, si
cer bi se ne mogle več uveljavljati glede
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je
ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit
na uradni deski tega
!
sodišča
'.;
Okrajno sodišče v Litiji,
dne 28. februarja 1933.

Vpisi v trgovinski register.
V p i s a l e so se n a s t o p n e f i r m e :
243.
Sedež: Cerknica pri Rakeku.
Dan vpisa: 10. februarja 1933.
Besedilo: Notranjska avtodružba Turšič in drug v Cerknici.
Obratni' predmet: Redno prevažanje
potnikov in prtljage na Notranjskem, in
sicer na že dosedaj obstoječih progah
kakor rudi na onih, ki se bodo po po
trebi šele ustanovile, dalje pridobivanja
za prevažanje potrebnih oblastvenih do-

Stran 98.

Štev. 19.

voljen j , nabava avtobusov in drugih
motornih vozil in sploh vseh z avtobus
nim obratovanjem .zvezanih predmetov
in pravic.
Družbena 'oblika:' Javna trgovska
družba od 1. februarja 1933.
Družabniki: Turšič Leopold, avtopodjelnik v Cerknici št. 256, Mele Josip,
ključavničarski
mojster v Cerknici
štev. 278.'

•

Družbo zastopata družabnika vsak
samostojno in podpisujeta firmo na ta
način, da pod tiskano ali kakorkoli pi
sano besedilo firme pristavi eden iz
med družabnikov svoj .podpis.
Deželno kot trgovinsko sodišče v
Ljubljani, odd. III.,
dne 9. februarja 1933.
Firm. 115/3. — Rg A VII 117/1.
*
2-11.
Sedež: Ljubljana VII.
Dan vpisa: 9. februarja 1933.
Besedilo: »Blisk« družba z o. z., tr
govina s kovinskimi izdelki.
Obratni predmet: trgovina s kovin
skimi izdelki.
Družbena pogodba z dne 6. decembra
1932. Družba je ustanovljena za nedo
ločen čas.
Višina osnovne glavnice: 10.000 Din.
Na to vplačani .zneski v gotovini:
10.000 Din. '
Poslovodje: Vajk ^ ü g o n , inženjer v
Zagrebu, Lopašičeva' ul.. 4, Rosshändler
Meric, bankir v Amsterdamu, Koninginneneg 33.
Poslovodji • zastopata družbo in pod
pisujeta za njo kolektivno na ta način,
da pristavita lastnoročno svoja podpisa
pod tiskanim, s štampiljo odtisnjenim
ali od kogarkoli pisanim besedilom
firme.
Deželno kot trgovinsko sodišče v
Ljubljani, odd. III.,
dne 26. januarja 1933.
Firm. 69/33 — Rg C V 104/1.
*
245.
Sedež: Ljubljana, Aleksandrova c. 4.
Dan vpisa: 8. februarja ; 1933. '
Besedilo:.Ing. M. A. Štebi. • : :
Obratni predmet: Izvrševanje civilnoinženjerske prakse iz strojno-elektrotehnicne stroke, trgovina z elektroteh-.
ničnimi potrebščinami in zastopstvo
Škcdovih zavodov.
•Imetnik: štebi Anton, civilni inženjer
v Ljubljani, Rožna dolina* X/6.
Deželno kot trgovinsko sodišče v
Ljubljani, odd. III.,
dne 26. januarja 1933.
Firm. 64/33 —' Rg A' VII 11.6/1.

*
246.
Dan vpisa: 11. februarja 1933.
Sedež: Zalog pri Ljubljani.
,
Besedilo: Krenos, pekarija in predaja
pekovskih izdelkov.
Obratni predmet: Izvrševanje pekov
ske obrti in prodaja pekovskih izdel
kov vseh vrst.
Družbena oblika: Javna trgovska
družba od 30. januarja 1933.
Dri'/a'iriVit Krenos Franc trgovec v
Zalogu pri Ljubljani, Cesnik Leopold,

pekovski mojster v Ljubljani, Livarska
ulica 6.
Družba zastopa in zanjo podpisuje
družabnik Krenos Franc sam tako, da
lastnoročno zapiše besedilo firme.
Deželno kot trgovinsko sodišče т
Ljubljani, odd. III.,
dne 17. februara 1933.
Firm. 117/33 — Rg A VII 118/1.

Prvi zbor upnikov pri deželnem so
dišču, soba št. 140, dne 11. marca 1933
ob 9. uri.
Oglasitveni rok do 2. aprila 1933.
Ugotovitveni narok pri deželnem so
dišču dne 8. aprila 1933 ob 9. uri v sobi
št. 140.
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III.,
•dne 25. februarja 1933.

#

S 4/33—14!
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V p i s a l e so se i z p r e m e m b e in
252.
dodatki pri nastopnih firmah:
247.
Sedež: Ljubljana.
Prezadolženec: Kresal Ivanka, trgov
Dan vpisa: 23. februarja 1933.
ka v Ljubljani, Rožna dolina c. IV/4.
Besedilo: Bergclj & Samojlov, družba
Konkurz, ki je bil razglašen s skle
z o. z.
pom opr. št. S. 4/33—2 o imovini preIzbriše se poslovodja Bergelj Ivan, zadolženca, se odpravlja.
sedlar v Ljubljani, Pucova ul. št. 12. Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III..
Deželno kot trgovinsko sodišče
dne 27. februarja 1933.
v Ljubljani, odd. III.,
*
dne 17. februarja 1933.
S 2/32—83.
. 6 2 2
Firm. 123 — Rg C IV 124/2
253.
*
248.
Sedež: Ljubljana.
Konkurzna zadeva: Roje Josip in
Dan vpisa: 10. februarja 1933.
Ivanka, meh. in trg. s kolesi in šivalnimi
Besedilo: Ivan «fax in sin.
stroji v Celju.
Izbriše se prokura Sitar Rajmunda.
Ker je dokazano, da je končna razde
Deželno kot trgovinsko sodišče
litev izvršena, se konkurz odpravi.
v Ljubljani, odd. III.,
Okrožno kot konkurzno sodišče v Celju,
dne 9. februarja 1933.
odd. L, dne 28. februarja 1933.
Firm. 75 — Rg A VI 69/11
*
*
S 1/32—69.
623
249.
254.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 22, februarja 1933.
Besedilo: Jože Mihelič in đrug<
Konkurzna zadeva: tvrdka Vučko &'
Vstopil je kot javni družabnik Kpser drug, manufakturna trg.: v Celju.. 1 :
Anton, instalater za vodovod in cen • Ker je dokazano, da je končna razdetralno kurjavo v Ljubljani, Aškerčeva i lilev izvršena, se konkurz odpravlja.
ulica 17.
Okrožno kot konkurzno sodišče v Celju,
Obratni predmet odslej tudi: Instala
odd. L, dne 28. februarja 1933.
cija naprav za centralno kurjavo.
*
Besedilo firme in način zastopstva S 32/32-22
611
ostane neizpremenjen.
255.
Deželno kot trgovinsko sodišče
v Ljubljani,- odd. III.,
dne 17. februarja 1933.
Prezadolženec: Zupane Anton,, trgo
F i r n . 1 3 9 - v Eg A V 111/4
vec z lesom v Stari Fužini št. 92. •••
Konkurz, ki je-bil razglašen s skle
pom opr. št. S 32/32—2 o imovini prei z b r i s a l a se je n a s t o p n a f i r m a :
zadolženča, se odpravlja, ker ni več up
250.
nikov kot eden, po § 178., odstavek 1.,
Sedež: Ljubljana VIL
konk. zak.
Dan izbrisa: 8. februarja 1933.'
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III.,
Besedilo: Zednik & Mika.
dne 20. februarja
1933.
Ker sploh ni pričela obratovati.
*
Deželno leot trgovinsko sodišče
Sa 9/33-2
617
256.
v Ljubljani, odd. III.,
dne 26. januarja 1933.
Firm. 66 — Rg A VII 98/2
Uvedba poravnalnega postopanja o
imovini tvrdke >Alpina« izdelava in
prodaja alpinističnih potrebščin, druž
ba'z o. z. y Ljubljani.
: Poravnalni sodnik: Avsec Anton, sod
S 9/33614 nik okrožnega sodišča v Ljubljani.
251Poravnalni upravnik: dr. Hacin Josip,
odvetnik v Ljubljani.
'
Narok za sklepanje poravnave spri
Razglasitev konkurza,.o imovini Be, lica Josipa, trgovca v Brestu, poŠta Ig- deželnem sodišču v Ljubljani,,soba ,140,
dne 13. aprila 1933 ob 9. uri.
Studenec.
Rok za oglasitev do 8. aprila 1933
Konkurzni sodnik: Avsec Anton, sod
na deželno sodišče v Ljubljani. '..
nik okrožnega sodišča v Ljubljani.
Upravnik mase: dr. Adlešič Juro, Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III..
odvetnik v Ljubljani. dne 3. marca 1933. .

Odprava konkurza.

Odprava konkurza.

Odprava konkurza.

Odprava konkurza.

Poravnalni oklic

Konkurzni razglasi
Konkurzni oklic.

Štev. 19.

Stran 99.

Sa 52/32-56
<s57.
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Konec poravnalnega
postopanja.

.Sklep opr. št.'Sa 52/32—52, s kate
rim je sodišče potrdilo poravnavo dolž
nika Adamiča Oskarja, trgovca v. Ljub
ljani, Šelenburgova ul. 7, je pravomocen dne 17. januarja 1933.
Poravnalno postopanje se izreka za
končano.
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III.,
dne 27. februarja 1933.
•j*
| a 57/32-142
» 612

Konec poravnalnega
postopanja.
.Sklep. opr. št. Sa. 57/32—136, s kate.m je, sodišče potrdilo poravnavo dolž
nika Hedžet Mateja v Ljubljani, Franči
škanska ulica, registrovanega pod firmo
•Hedžet & Koritnik, manufakturna tr?°vina
v Ljubljani,' je pravomočen dne
x
0- januarja 1933.
Poravnalno' postopanje se izreka za
Končano. t
Deželno sodišče y Ljubljani, odd. III.,
dne 27. februarja 1933. \
ri

Sa 63/32—24
263.

610

Sklep.
V poravnalni stvari Korsunovsky
Stratonika in Marije, trgovcev z zele
njavo in sadjem na Bledu, se odobruje
prisilna poravnava izven konkurza,
sklenjena na poravnalnem naroku dne
26. januarja 1933 pred okrajnim so
diščem v Radovljici med dolžnikoma
in njihovimi upniki.
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. IIL,
dne 25Ï februarja 1933.

Razglasi raznih uradov
in oblastev
Štev. 2888/335—1933. ,

593 3—1

Razglas o licitaciji.

Mestno načelstvo v Mariboru razpisu
je za izvršitev parketarskih, tapetniških
in steklarskih del pri zgradbi poslopja
za carinsko pošto in carinske urade na
glavnem kolodvoru v Mariboru
I. javno pismeno ponudbeno licitacijo
na dan 23. marca 1933. ob enajstih
Sa 39/32-46.
621
v
sobi
št. 5 mestnega gradbenega urada
«o9.
v Mariboru. Pojasnila in ^ponudbeni
pripomočki se proti plačilu napravnih
stroškov dobivajo med uradnimi urami
i- Poravnalna zadeva: Surovinska za- istotam, soba št. 3.
'l^ruga čevljarjev, reg. zadruga z отпеј.
Ponudbe naj se glase v obliki popu
.• "Mv&io v Celju. '
sta v odstotkih (tudi, z besedami) na
ег
e
I б | ^ i odločba o potrditvi poravnave vsote odobrenega proračuna, ki znaša:
*s W>fitala pravomoćna, ee proglasi to.po1. za tapetniška dela Din 24.553—
i ^Panje zai končano.
••..•:• • 2. za parketarska dela „ 244.222-22
i "krožno kot konkurzno sodišče v Celju,
3. za steklarska dela
„ 168.273-88
I
odd. I., dne 28. februarja 1933.

Konec poravnalnega
postopanja.

-;

lezni v Ljubljani. Natančnejši pogoji so
na vpogled interesentom pri upravi za
voda.
Uprava bolnice za duševne bolezni
Ljubljana—Studenec,
dne 23. februarja 1933.
Štev. 1923/3.

594

Razglas.
V četrtek, dne 16. marca 1933. ob
10. uri se bo pri sreskem načelstvu v
Kamniku, soba št. 4, oddal občinski lov
občine Depalavas za dobo nadaljnjih
5 let, to je za čas od 1. aprila 1933. do
31. marca 1938. z javno dražbo v zakup.
Dražbeni pogoji so pri sreskem na
čelstvu v navedeni uradni sobi med
uradnimi urami na vpogled.
Sresko načelstvo Kamnik,
dne 2. marca 1933.

*
No. 683/4.

Razglas

596

Dne 18. marca 1933. se bo vršila pri
sreskem- načelstvu v Črnomlju v sobi
št. 3 ob 9. uri dopoldne za triletno za
kupno dobo, t. j . od 1. aprila 1933. do
31. marca 1936. ponovna dražba občin
skega lovišča Planina. »Lovišče meri
2188 ha 14 a 10 m» in znaša vzklicna
cena 1500 Din.
Sresko načelstvo v Črnomlju,
dne 1..marca 1933. "•" •
*
Št. 723/2—33
, '•
603

Razglas o dražbi lova.

Ker dražba za • zakup lova občine
Zminec, ki se je vršila dne 1. marta
1933., ni bila uspešna, se razpisuje za
oddajo navedenega lova v zakup za
Skupaj • . 'v. . Din 437.049-10 dobo pet.let, to je od 1. aprila 1933.
1/32 66
616
. Ponudbe je kolkovati po § ©..zakona do 31. marca 1938. nova dražba na dan
o izpremembah in dopolnitvah zakona 22. marca 1933. ob 9. uri v prostorih
o taksah z dne 25. marca 1932., sSlužbe- sreske izpostave v Škofji Loki.
'Zakupni in dražbeni'pogoji so inte
ne novine« br. 70/XXIX z dne 26. mar
resentom na vpogled pri podpisani
k ep o p r
štl
S a
61
32
64
s
ca
1932.
t «m / — '
katesreski izpostavi ob običajnih uradnih
Podrobnosti razpisa so razvidne iz u r a h .
; • ђ .&* je sodišče potrdilo poravnavo dolž\ •
• '
u* . Trebarja Matije, trgovca v Ljub-, razglasa o licitaciji v »Službenih noviSreska izpostava v Škofji Loki,
i * č ^a Sv. Petra cesta št. 6, registrova- nah« in na razglasni deski mestnega
dne 1. marca 1933.
\ i I j 71 Pod firmo Matija Trebar v Ljub- , načelstva mariborskega.
\% T ,r ajev pravornpčen
dne'26. febr. 1933.
Mestno načelstvo 'v Mariboru,
*
a l n o
'S M °
?
postopanje se izreka za
Štev. 540.;
618
dne 27. februarja 1933.

aV

~ '

*"

Konec poravnalnega
postopanja.

I .e*elno sodišče v Ljubljani, odd. III.,
I *.,•., , dne 27. februarja 1933.
l ^ V r *
?

*

^

•"

• Hônec poravnave.

606

t ^ugar A V n a l n o Postopanje dolžnika Ivai v o Aygusta,
ključavničarja in trgovca
P OK v d l š e u ob Dravi, je končano.
I »гогпо sodišče v Mariboru, odd. III.,
% '.:.; . . dne 23. februarja-1933.

1^/32-279.

*

~~ poravnave.
I J Konec

597-

* kWo r^ nlra l n o Postopanje
dolžnice Slad
poswpanje aoiznice
aiaat v o r n i c e
•^užb
lepenke
in papirja,
z
Uit»«» * °', - v Mariboru, je končano.
'ozno sodišče v Mariboru, odd. IIL.
dne 23. februarja 1938. .

Dražba lova.

Št. 78/1.

518—3—3

Razpis dobave.
Na podlagi člena 94. zakona o držav
nem računovodsirvu se razpisuje za do
bo od 1. aprila do 30. septembra. 1933.
za bolnico za duševne bolezni v Ljub
ljani in za bolnico za duševne bolezni
na Studencu druga ' pismena oferfna li
citacija za dobavo naslednjiih živilskih
potrebščin: * '
1. moke in mlevskih izdelkov,
2. vseh vrst kruha,
3. špecerijskega blaga,
4. mleka in mlečnih izdelkov.
Licitacija se bo vršila v soboto, dne
18. marca 1933. ob 11. uri dopoldne v
upravni pisarni bolnice za duševne bo-

Lov občine Mežica v nèzagotovljenî
skupni površini ;

1000 ha 13 a 36 m*
se bo oddal v zakup na javni dražbi
dne 26. marca 1933. ob 9. uri dopoldne
v občinski pisarni v Mežici/ za dobo
10 (desetih) let, če to kraljevska banska
uprava odobri, in to od 1. aprila 1933.
do 31. marca 194Ž.
Izklicna cena znaša Din 5.5Ò0-—
(pet tisoč pet sto. dinarjev), varščina
(vadij) pa Din 550;—.
Dražbeni pogoji so na vpogled v ob
činski pisarni v Mežici med uradnimi
urami.
Občinski urad Mežica,
dne 4. marca 1933.

iStran 100.

Štev. 19,

592
Narodna banka
kraljevine Jugoslavije

Dražbeni pogoji so na vpogled inter
esentom pri občinskem uradu v urni
med uradnimi urami.
Županstvo občine črna,
dne 4. marca 1933.

Stanje 28. februarja 1933.
Aktiva.
Dmarjev
*
Metalna
podloga . 1.941,047.115.64 (— 2,116.375-47) No. 113.
619
Devize, k i niObjava.
so v podlogi 10.386.532-10 (— 5,040.584-67)
Albert Sajko, roj. 16. novembra 1911.,
Kovani novec v niklja 247,336.243-50 1^-63,1 Ì6.68TÒ0) brez stalnega bivališča, pristojen v ob
Posojila . . 2.387,606.913-43 (—13,185.621--) čino Lemberg, se proglaša za delomrzVrednostni
neža. Zato se mu na račun pristojne
papirji . . 15,451.200-—
občine ne sme dajati nikakršna pod
Prejšnji predpora.
ujmi državi 1.810,607.472-04 (-f- 198.781 53j
Občinski urad Lemberg, p. Podplat,
Začasni pred
dne 1. marca 1933.
aj mi gl. drž.
blagajni . 600.O00.00Cr—
*
Vrednosti reŠt. 163.
599
zervn. fonda 58,198.635-65
Vrednosti
Razid
društva.
ostalib fon
Podporno društvo za gojenke kralj,
dov . . .
7,949.864-72
Nepremični
ženskega učiteljišča v Ljubljani je gla
ne . . . . 156,299.661-09 (-4- 557.743-50
som soglasnega sklepa občnega zbora
Razna aktiva 45,564.248-28 (+ 1,383.808-99; dne 18. februarja 1933 likvidiralo svoje
7.280,447.886-45
delovanje in se prostovoljno razšlo.
Ravnateljstvo drž. učiteljske Šole
Pasiva
Dinarjev
v Ljubljani, dne 4. marca 1933.
Kapital . . 180,000.000-— '
Rezervni
fond . . .
75,512.054-65
ustali fondi
8,661.986-09
Novčanice v
obtoku . . 4.585,959.620-— (+53,478.925-—
627
Obveze na
pokaz . ••: 873.372.582-68 (—57.176.200-09
Vabilo
Obveze z ro
na redni občni zbor,
kom . . . 1.338,396.124-25 | + 3,250.000-—!
Razna pasiva 218,540.518-78 (-j-45,991.715'47)
ki ga bo imela
7.280^47.886-40
JJNION'
hotelska
in stavbinska
Obtok in ob
d. d. v Ljubljani
vez» . . . 5.459,332.202-68
Celotno kritje . . . 85'55°/0
v četrtek, dne 30. marca 1933. ob 16. uri
Kritje v zlata . . . 32-26°/,,
y srebrni dvorani Grand hotela Union
Obrestna mera:
v Ljubljani.
po eskomptu , , . » t . . < . 7И%
Dnevni red:
po lom bardu « * . • , < ( • - . 9%
1 Čitanje zapisnika zadnjega občnega
*
zbora.
Ing.
S.
600 2. Poročilo upravnega sveta o .poslova
St. G48/E
nju in bilanci za 1. 1932.
Razpis.
3. Poročilo nadzornega sveta.
Ravnateljstvo mestne elektrarne ljub 4 Sklepanje o razdelitvi čistega dobička.
ljanske razpisuje dobavo zemeljskih 5. Sklepanje o nagradi nadzornemu
kabljev.
svetu.
Seznam materiala in dobavni pogoji 6. Volitev s e d m i h članov upravnega
se dobijo v pisarni mestne elektrarne,
sveta.
Ljubljana, Krekov trg št. 10/11.
7. Volitev p e t i h članov in dveh na
Ponudbe je poslati do 25. marca 1933.
mestnikov nadzornega sveta.
v zaprtem ovoju, z napisom >Ponudba 8. Slučajnosti.
za kablje«.
Delničarji morajo naznaniti'eventual
L j u b l j a n a , 4. marca 1933.
ne predloge vsaj osem dni pred občnim
Ravnateljstvo .
zborom, najkesneje do 21. marca 1933.
mestne elektrarne in vodovoda.
predsedništvu, da pridejo na dnevni red
občnega zbora.
•si: •
Delničarji, ki hočejo izvrševati volilno
Štev. 641.
624
pravico, morajo položiti pet dni pred
občnim zborom, najkesneje do 24. marca
Razglas o dražbi lova.
Lov občine Črne pri Prevaljah še bo 1933. delnice v pisarni .Grand hotela
oddal na javni dražbi v zakup dne 26. Union v Ljubljani, Miklošičeva cesta
marca 1933 ob 10. uri dopoldne v ob št 1. med uradnimi urami.«
V Ljubljani, dne 6. marca 1983.
činski pisarni v črni. Zakupna doba
5 let od 1. aprila 1933. do 31. marca 1938.
Upravni svet.

Razne objave

605,

Vabilo
na redni občni zbor,
ki ga bo imela '

Hranilnica v Križevcih d. d.
dne 31. marca 1933. ob devetih v poslov
nih prostorih Prekmurske banke d. d.,
prej Muraszombati Takarćkpćnziar,
T Murski Soboti.
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Imenovanje zapisnikarja in volitev
dveh overoviteljev zapisnika.
3. Poročilo upravnega sveta in nad
zorstvenega sveta o minulem letu.
4. Odobritev bilance za leto 1932. in
podelitev absolutorija upravnemu
in nadzorstvenemu svetu.
5. Sklepanje o čistem dobičku iz
leta 1932.
6. Slučajnosti.
Na občnem zboru ima vsak delničar,
ki je vpisan vsaj šest dni pred občnim
zborom v družbeno temeljno knjigo
delničarjev, in ki položi .svoje delnice
do otvoritve občnega zbora pri blagajni
Prekmurske banke d. d., prej Mura
szombati Takarékpénztar v Murski So
boti, do 50 delnic za vsako delnico po
en glas, za vsakih nadaljnjih 10 delnic
pa le po en glas.
V K r i ž e v c i h , dne 4. marca 1933.
Upravni svet.
*
595

Razglas.

Na pokopališču pri Sv. Krištofu s e 0°
del pokopališča odstopil mestnemu načelstvu v cestne namene. Lastnike, ozH
roma najemnike grobišč, ležečih o»
onem delu pokopališkega sveta, ki se
bo pri regulaciji uporabil, pozivljemo«
da do 1. maja 1933. odstranijo spome
nike. Ako sami tega ne bodo storili, se
bo delo izvršilo na njihov račun. Sp<*
meniki brez lastnika zapadejo v korist
Pokopališkega sklada.. — Natančnejša
pojasnila daje oskrbnik pokopališča p n
Sv. Krištofu.
Pokopališki sklad v Ljubljani, ,
dne 3. marca 1933.
«

.

•

•

• • • : . •

Objava.

609

*

Dovoljenje o zaposlenju, : izdano od;
insp. dela v Ljubljani z dne 7. XI. 1929/
I. br. 2392/29, na ime Leopold Crnilogar sem izgubil že pred časom, zato
ga proglašam za neveljavno.
M e k i n j e , 24. februarja 1933.
Črnilogar Leopold s. i

Objava.

Izubila sem izpričevalo o zavrinei"1
izpitu meščanske šole na Jesenicah (0£*
jenjsko) št. 23 z dne 28. junija 1926*
na ime: Zupan Ivana, rodom iz BohfcW"
ske Bele. Proglašam ga za neveljav» 0 '
Zupan Ivana s. r-" .

izdaja kraljpvska ban«ka uprava Dravske banovine urednik- Pohar Robert, v Ljubljani.
Tieka m zalaga. Tiskarna Merkur v Ljubljani; njen predstavnik. 0. Michalek v Ljubljani.

\Ä

Poštnina plačana v gotovini.

KRALJEVINA

JUGOSLAVIJA

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

V LJUBLJANI, dne 11. marca 1933.

Letnik

rv.

VSEBINA
155. Pravilnik o opravljanju drž. strokovnega izpita v kmetijski
167. Izprememba odredbe o izpitni komisiji za mojstrske pre
izkušnje zidarjev, tesarjev, klesarjev in studenčarjev.
etroki za uradniške pripravnike s fakultetno izobrazbo.
158.
Objave
baneke uprave o pobiranju občinskih .trošarin v
156. Razpored zvanja uradnikov sodne pisarnice v območju
letu 1933.
višjega. dež. sodišča v Ljubljani in Splitu.
— (Kazalo za II. polletje 1932.)

Današnjemu kosu je priloženo kazalo za II. pol, letje 1932.
UREDNIŠTVO.

Uredbe osrednje vlade.
Na osnovi §14. zakona o uradnikih predpisujem ta-le

pravilnik
o opravljanju državnega strokovnega
izpita y kmetijski stroki za uradniške
pripravnike s fakultetno izobrazbo.*
Člen 1.
'
Uradniški pripravnik s kmetijsko fakultetno izobraz
bo'sme biti postavljen v resoTtu ministrstva za polje
delstvo na uradniško službeno mesto samo, če/opravi
.državni strokovni izpit po predpisih tega: pravilnika.

prejšnji stroki državni strokovni izpit, se lahko oprosti
državnega strokovnega izpita v kmetijski stroki iz tistih
predmetov, iz katerih je opravil izpit v prejšnji stroki
(§ 16. u. z.). O tem odloča minister za poljedelstvo.
Če prekine uradniški pripravnik pripravljalno službo
iz drugega razloga, razen zbog bolezni ali zbog odslu
žitve obveznega roka v stalnem kadru, se mu šteje prej
šnja pripravljalna služba samo v isti stroki (§ 17. u. z.).
,

Člen 4.

Državni strokovni izpit se opravlja pred izpitnimi
komisijami, ki se vnaprej sestavijo za vsako leto
(§14. u.Z.). ,
•

•

.

-

,

'

•

•

.

-

.

Člen 5.
Izpitna komisija sestoji iz potrebnega števila članov
in namestnikov, člane izpitne komisije določa minister
za poljedelstvo po predlogu kmetijsko-gozdnih. fakultet
v Beogradu in Zagrebu, in to: izmed profesorjev teh
fakultet in strokovnjakov ministrstva za poljedelstvo,
odnosno kmetijskih oddelkov banskih uprav. Člani komi
sije se sami konstituirajo s tem, da si izvolijo predsed
nika in zapisnikarja. Prav tako volijo člani komisije
sporazumno izmed sebe izpraševalce-za poedine izpitne
predmete.

Člen 2.,
Pravico, opravljati državni strokovni izpit, ima vsaka
Člen 6.
oseba s kmetijsko fakultetno izobrazbo, ki je dovršila
dve leti pripravljalne služb«.
\
Če je član komisije ali zapisnikar zadržan, da' bi
' ' Uradniškemu pripravniku, ki spremeni med pri prisostyoval izpitu, mora obvestiti o tem pravočasno
pravljalno službo stroko pred opravljenim državnim predsednika izpitne komisije, ki pozove namestnika*
'strokovnim izpitom,'se lahko šteje čas, ki ga je prebil
v.prejšnji stroki, v rok pripravljalne službe v novi stroki
Člen 7. '
,
(§'l15'. u.. z.), toda pripravljalna služba mora v tej trajati
Vsa ustna obvestila v imenu komisije opravlja pred
najmanj eno leto; vendar še s tem letom ne sme pre- ;
sednik, dopisovanje, ki ga podpisujeta predsednik in
koračiti skrajni'rok 5 let pripravljalne službe.
zapisnikar, se pa vrši pre,ko ministrstva za poljedelstvo.
. ' : , -, :• ... : Člen 3.
',;
Če prestopi kakšen uradniški pripravnik iz kakšne
Č l e n 8.
••;-.••
'druge strdke v kmetijsko stroko, ko je že opravil v
Izpiti ,se opravljajo vsako leto ob letnem terminu v
..
* >Služben,e novine kraljevine Jucoslavijet z dne mesecih aprilu An- maju, ob jesenskem terminu pa v
-20- februarja 1933., Žt. 39/XÌI/1Ì8,
mesecih oktobru in novembru.
'

*
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Člen 9.
Prijavo za opravljanje državnega strokovnega izpita
predloži kandidat po službeni poti najkesneje do konca
meseca februarja, odnosno avgusta vsakega leta. Prijave
se pošljejo po službeni poti ministrstvu za poljedelstvo,
ki jih vroči, ko izda odločbo o dovolitvi izpita, pred
sedniku dotične izpitne komisije.
Člen 10.
, Kandidatu je na izvolji izbrati, ali hoče opravljati
državni strokovni izpit pred izpitno, komisijo v Beogradu
ali v Zagrebu.
Člen 11.
K prijavi za opravljanje državnega strokovnega
izpita njora predložiti vsak kandidat v izvirniku ali v
overovljenem prepisu: izpričevalo o opravljenem zrelost
nem izpitu, diplomo o djvršeni kmetijski fakulteti v
državi ali na tujem (univerzitetne in njim enake diplome
tuje fakultete morajo bili nostrificirane po fakulteti
domaČih univerz), kratek življenjepis, v katerem je na
vesti potek strokovnega izobražanja, smer študij iu-delo
v praksi, potrdilo o prebiti dveletni pripravljalni službi
in domačo nalogo (tèmo).
Člen 12.
Državni strokovni izpit se deli na pismenega in
ustnega; pismeni izpit je domača naloga.
Člen 13.
Za pismeno domačo nalogo dobi kandidat v treh
dneh po prejemu dovolila o opravljanju izpita po mini
stru za poljedelstvo od komisije po svojem izboru
nalogo, ki jo mora rešiti-v 2 do 3 mesecih. V posebno
izjemnih primerih se ta rok lahko podaljša, toda nikdar
ne veC ko ta 6 mesecev. Če se izpitni komisiji v tem
roku delo ne predloži, nima kandidat za to leto pravice
opravlja ti izpita.
Člen 14.
Ob izdelavi domače naloge mora kanaidat točno
označiti vse slovstvo, ki ga je uporabljal pri nalogu
Člen 15.
Će ima kandidat že kakšno izdelano in natisnjeno
delo, ga lahko predloži in odloči dotični strokovni član
komisije s predsednikom komisije, ali se lahko sprejme
to delo namesto domače naloge.
Člen 16.
Ko prejme predsednik komisije od kandidata dom.v
čo nalogo, jo preda v pregled in pismeno oceno tistemu
Slanu komisije, ki je poklican za dotično predmetno
skupino. Ta vroči svojo oceno v 15 dneh še enemu članu
komisije, v čigar stroko delo poseza. Ostalim članom se
vroči delo samo na vpogled. Ocenjevalca odločita, ali
je pripustiti kandidata po njegovi domači nalogi k
ustnemu izpitu ali ne. Ob različnosti mnenj odloča
glas predsednika komisije. Ob nezadostni oceni se kan
didat zavrne; če pa je kandidatovo delo ocenjeno povolj
no, ga obvesti predsednik komisije o tem in ga pozove
takoj k ustnemu izpitu, ki se mora yrsiti najkesneje v
mesecu dni od dne poziva.
,
, ' • •.
Člen 17. .'•••'•č e fe kandidat določenega dne iz opravičenih raz
logov zadržan, da bi prišel, in obvesti o/tem predsed

nika izpitne komisije najmanj tri dni pred določenim
rokom in ta odložitev ni daljša od meseca dni, se mu
določi za izpit drug dan. Drugače se smatra, da je
odstopil in da izpita ni opravil. <
Med izpitom odstopi kandidat lahko samó, če oboli
in tó z zdravniškim potrdilom dokaže ali če je iz opra
vičenih razlogov zadržan, da bi izpit nadaljeval; te
rasftoge ocenja izpitna komisija. V takem primeru se
mu določi dan, ko naj:izpit nadaljuje. V vsakem drugem
primeru pa, kakor tuđi, če določenega dne ne pride, da
bi izpit nadaljeval, se smatra, da izpita ni opravil.
•••-••'-'•• Člen 18.

•

•

Ustni izpit lahko opravlja kandidat iz ene teh-lé
štirih predmetnih skupin:
1. Nauk o proizvodnji rastlin (obči in posebni del),
rastlinogojstvo, pedologija, kmetijski stroji in orodja kot
glavni,predmeti, zadružništvo, fitopatologija in entomo
logija'kot postranski predmeti.
2. Nauk o proizvodnji domačih živali (obči in poseb
ni del), mlekarstvo, hranjenje živine, higiena živine kot
glavni predmeti, zadružništvo kot postranski predmet.
3. Vinogradništvo, in sadjarstvo, kmetijska tehno
logija, agrikulturna kemija kot glavni' predmeti, zadruž
ništvo kot postranski predmet.
4. Nauk o kmetijskem gospodarstvu s taksacijo in •
kmetijskim knjigovodstvom, agrarna politika in zadruž
ništvo kot glavni predmeti; nauk o proizvodnji rastlin
in domačih živali kot postranska predmeta.
Kandidat, ki. opravlja;državni strokovni izpit za
kmetijske poizkusne in kontrolne postaje, lahko opravlja
izpit iz ene teh-le štirih predmetnih skupin:
. 1. Agrobotani.ška s selekcijo: botanika (morfologija,
anatomija, fiziologija, sistematika) z mikгoskopsko, tehni
ko, genetika in semenjarsvvo kot glavni pTedmetì', nauk
o proizvodnji rastlin, kmetijski stroji in orodja kot postranski predmeti.
2. Agrokemijska; obča analitična ' kemija, agrokemi
ja, pedologija kot glavni predmeti; nauk o proizvodnji
rastlin kot postranski predmet.
#
3. Podološko-agrometeorološka: pedologija, meteoro- '
logija in klimatologija, agrokemija kot glavni predmeti;
nauk o proizvodnji rastlin in kemija kot postranska pred
meta.
4. Fitopatološko-entomološka: zoologija, kmetijska
entomologija, bakteriologija, fitopatologija kot glavni
predmeti; nauk o. proizvodnji rastlin in agrohedija kot
postranska predmeta.
Kandidat, ki opravlja državni strokovni izpit za eno
loške postaje, opravlja izpit iz te-Ц predmetne skupine:
Vinogradništvo in sadjarstvo, kmetijska tehnologija,
analitična kemija, agrokemija kot.glavni predmeti; pre
delovanje sadja kot postranski predmet.
., '
, Ustni izpit je yézan s praktičnimi demonstracijami
na kakšnem poljskem posestvu ali v. kakimi kmetijski
ustanovi, kjer naj kandidat, pokaže tudi svoje praktično'
znanje.
.•
Razen strokovne predmetne skupine mora. pokazati
vsak kandidat pri ustnem izpitu, da zna dobro državni
jezik in da pozna v glavnih potezah: ustavo kraljevine
Jugoslavije, uredbo o razdelitvi, predsedništva ministr
skega sveta in miđistestev, zakon o uradnikih, zakon o
ureditvi ministrstva za poljedelstvo, zakon o banski upra
vi, zakon o državnem računovodstvu s pravilnikom, za
kon o taksah s pravilÄikom, zakon o državnem svetu fil
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upravnih sodiščih, zakon ò glavni kontroli m kmetijsko
zakonodavstvo.
Člen 19.
Izpitu morata prisostvovati poleg predsednika, zapis
nikarja in tistega člana, kd izprašuje, rudi še druga dva
člana komisije. ,•
Člen 20.
Ko je ustni izpit končan, odločijo člani komisije ta
koj o uspehu z •večino glasov.
Člen 21.
Kandidat, ki opravi državni strokovni izpit, dobi od
izpitne komisije potrdilo z oceno »sposoben«, »prav spo
soben« in »odlično, sposoben«.
Člen 22.
Če pokaže kandidat pri izpitu slab uspeh, ga sune
ponavljati Še dvakrat. Rok za ponovitev izpita določi mi
nister za poljedelstvo po predlogu izpitne komisije za
vsak poedini primer.
Člen 23.
0 celotnem državnem strokovnem izpitu se vodi za
pisnik, ki se hrani v arhivu : izpitne komisije.
Člen 24
Odločbo o izpitu pošlje obenem s poročilom o poteku
vsega izpita predsednik izpitne komisije ministrstvu za
poljedelstvo.
Člen 25.
Ta pravilnik stopi v veljavo, ko se razglasi v »Služ
benih novinah« in od tedaj prestanejo veljati vsi dose
danji predpisi o opravljanju državnega strokovnega izpita
za uradniške pripravnike- s kmetijsko fakultetno iz
obrazbo.
j
V Beogradu, dne 11. februarja 1933.; St. 8364/1.
Minister za poljedelstvo
'
Jura} Demetro vie s. г.

ukaznika št. 19), ki pa se niso navedla v S 346 u. z,
tako-le:
X. skupina: kanclist (§ 45., odst. 1.)
IX. skupina: kanclist (§ 45., odst. 1.)
pisarniški oficial (§ 45., odst. 1.)
pisarniški predstojnik (§ 45., odst. 2.)
VIII. skupina: pisarniški oficial (§ 45., odst. 1.)
višji pisarniški oficial (§ 45., odst. 1.)
pisarniški, predstojnik (§ 45., odst. 2.)
višji pisarniški predstojnik (§ 45., odst. 1.)
VII. skupina: višji pisarniški oficial (§ 45., odet. 1.)
višji pisarniški predstojnik (§ 45., odst. 2.)
VI. skupina: višji pisarniški predstojnik (§45., odst. 2.)
To odločbo je odobril ministrski svet v svoji seji z
dne 4. februarja 1933.
Iz ministrstva pravde v Beogradu, dne 13. februar
ja 1933.; št. 59.789.

Banove uredbe.
157.
VIII. No. 237/7.

Odredba.*
S tukajšnjo odredbo VIII. No. 237/6 z dne ^.febru
arja 1933. za člana izpitne komisije za mojstrske pre
izkušnje zidarjev, tesarjev, kjesarjev in studenčarjev
imenovani univerzitetni profesor ing. Foerster Jaroslav
se na. lastno prošnjo razrešuje dolžnosti in postavlja na
to mesto pooblaščeni ing. arh, Fatur, Dragotin.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine y Ljubljani,
dne 27. februarja 1933,

158.

156.

Razpored
zvanja uradnikov sodne pisarnice v območju
višjega deželnega sodišča v Ljubljani in
;
Splitu*

Objave banske uprave
o pobiranju občinskih trošarin
v letu 1933.
II. No./440/1.

.

Občina Gradiška, v srezu mariborskem levi breg,
bo pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu«
v letu 1933. naslednje občinske trošarine:
a) od 100 1 vina Din 75-—,
b) od 100 1 vinskega mošta Din .75'—<
Kraljevska Üanska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
y dne 28. februarja 1933,

Z rešitvijo ministrstva pravde z dne 13. decem
bra 1932., št. 59.789 in na osnovi § 347. zakona o urad
nikih je odločeno, naj se razporede zvanja uradnikov
sodne pisarnice, ki obstoje y območju višjih deželnih
eodišo v.Ljubljani in Splitu na osnovi § 99. zakona o
organizaciji sodišč z dne 27. novembra 1869., drž. zak. II. No. 27197/1—1932.
. • '21?' (naredba pravosodnega ministra z dne 18 J juni-•
^ 1 8 9 7 ^ 2 . zak. m 1 7 0 , in z6 dne 13. februarja 1914.,'
Občina Kozjak, v srezu slovenjgraškem, bo pobirala
od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933.
">SluŽbene novine kraljevine Jugoslavijec z dne naslednje občinske trošarine:
9n
,71 f e D ™arj a 1933., §Г39/ХШ117. - Prim. »Službeni
fc"t« št. 599/71 iz L 1982.
* Шеј »Službeni Ust« št. 106/14 k 1.1933,
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a) od 100 1 vina Din 100-—,
b) od hI stopnje alkohola špirita, žganja,
ruma in konjaka Din 5:—.

II. No. 2959/3. .

/
Občina Radeče, v srezu Krško, bo pobirala od dneva
razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933. naslednje
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, _ občinske trošarine: - ' - . • • •
:
dne 28. februarja 1933.
a) od 100 1 vina Din 100—,
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100—,
II. No. 43/1.
c) od 100 1 piva Din. 100-—,
. .č). od h I : stopnje, .alkohola špirita, žganja, likerja,
Občina KriŠtanci, v srezu ljutomerskem, bo pobirala
'
od dneva razglasitve, v >Službenem listu« v letu 1933. ruma in konjaka Din t)*—j
d) od 100 1 sadnega mošta - Din 50-—,'":
• . •
naslednje občinske trošarine:
e) od goveda nad 1 letom ; Din 25—,
a) od 100 1 vina .Din 75*—,
f) od goveda pod 1 letom Din IO1—,
b) od 100 I vinskega mošta Din 5Ö-—...
g) od prašičev Din 10-—,
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
h) od drobnice. Din 5*—.
dne 2. marca 1933,
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 28. februarja 1933,
II. No. 1064/1.
likerja,;
j

4

Občina Lutverci, v srezu ljutomersko-radgonskem,
bo pobirala od dneva razglasitve v >Službenem listu«
v letu 1933. 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 1. marca 1933.
II. No. 2311/3.
Občina Murska Sobota, bo pobirala od d-neva raz
glasitve v. >Službenem listu« v letu 1933. 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 hI stopnje, alkohola špirita, žganja, likerja,
ruma in konjaka Difl 5*—,
/d)..od 100 kg izvlečkov, esenc in eteričnih olj z alko
holom Din 200-—, . ; ; . . ' • . . .
e) od steklenice šampanjca Din 20*—,
f) od brezalkoholnih pijač po Din 1*— od lit.,
g) od 100 l sadnega mošta Din 10*—,
h) od goveda nad 1 letom Din 25*—,
i) od goveda pod 1 letom Din 15-r-,
j) od prašičev- Din 15-—, ' . • • '
k) od - drobnice Din 5-—,
" 1) od 100 kg uvoženega mesa vseh-vrst Din 20—-.

II. No. 7279/1.

''...-,.

Občina Sv. Jurij, v srezu murskosobogkem, bo pobi
rala od dneva razglasitve ,v >Službenem listu« v letu
1933. 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 3. marca 1933
;:ii->-

*•.-••

II. No. 730/1.
Občina Višnja gora,-v srezu Litija, bo pobirala od
dneva razglasitve v >SJužbenem listu« v lelu 1988. na
slednje ,občinske trošarine:a) od 100 1 vina Din .100'—,
' v
b) od 100,1 -vinskega mošta. D in 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 28.'februarja 1933.
• • .

II. No. 1082/1.

Občina Zg. Polskava, v srezu mariborskem desni
breg, bo pobirala od dneva razglasitve v >Službenam
listu« v letu 1933. naslednje občinske trošarine:
. . a) od 100 I v i n a pin 1Ö0—,
...
II. No. 1689/1..
b) od 1ÖÖ 1 vinskega "moštaDiu 100—, ' '.'.'"••'
; c). od 100 1 piva DinBO-T-, - . . . . . . >
Občina Pekre, v,srezu mariborskem desni breg, bo
pobirala od dneva^ razglasitve v. >Službenem listu« v
č) od hI stopnje alkohola••< špirita, žganja, "likerja,
letu 1933. naslednje občinske trošarine: .
,
ruma in konjaka D^n 5'—, •••'..
d) od. 100.1 sadnega mošta Din 10-—,. ..
a) od 100 l vina Din 80—,
v
e) od goveda nad i letom Dip 20--r->
b) od 100 1 vinskega mošta Din 80;—,
.". ;f) odgoveda pod 1 letom ђ ш 15#—,. , ' .
'
" c) öd 100.1 pita Din 30—,
'
. g), od .'prašičev Dip 10-^—,.
č) od hl stopnje - alkohola špirita, žganja, likerja,
h) od drobnice;"Diu IO;—, , ' . .. •" :,
'•••••']
ruma in konjaka Din 5;—,
'i) od 100 kg pvozePegV mesa'vseh vrst. Din б О - ^
d) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 40*—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, Kraljevska- banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
- - - d n e 2^ marca 1938.
•'•'•"' .
dne 2. marca 1983.
''
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
• dne a. marca 1933.

<-.>•*

izdaja kraljewke banska upràvr' tJrflveke banovine: pjen predstavnik in uredniki Robar^|fobert v Ljubljani.
Julia jn lalaga. Tiskarna »Merkur« y Ljubljani j njen predeta vnuirptmar^lio^alek v Ljubljani.
,
.•i
••M
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SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE
Priloga h kosu 20. IV. letnika z dne 11. marca 1933.

Razglasi kraljevske
banske uprave
VI. No. 2364/9

Srez

Pregled nalezljivih bolezni
v Dravski banovini
o d 1. j a n u a r j a do 3 1 . d e c e m b r a 1932
Po naredbi ministrstva za narodno zdravje
S. br. 4948 z dne 21. marca 1930.

«r-e
s*

O *
Bo

Skupina tifuznih bolezni.
Brežice . . . . , . • >
Celje
Celie (mesto) . . • •
- Dolnja Lendava . . .
Gornjiarad
Kamnik.'
.
Kranj
. . , , , . , .
Koîevie
Konjice • •
.
Krško
Laško . . . . . . . . .
Litija
Ljubljana (srez) . .
Ljubljana (mesto) .
• Ljutomer
. .
Maribor desni bree
Maribor levi bree .
Maribor (mesto) . •
j Murska Sobota. . . ,
Novo mesto . . . • •
Ptuj
, , , ,
Ptuj (mesto)
Radovljica
. . . «.
Slovenjeradec ' . - . . .
Smarie ori Jelšah_,_
• Vseea .

9 7 1
43 43 2
8 7 1
29 17 6 14
1 1 —
6 3 1 2
9 6 1 2
17 9 1 7
1 11 10 2
— 17 13 2
— 2 2 —
— 12 9 1
— 39 36 2
— 19 15 1
— 13 9 4
1 20 18 3
— 7 4 1
— 6 4 1
— 9 6 —
— 20 18 2
1 5 6 1
— 1 1 —
3 3 —
—
2 8 9 1
— 11 8| 2|
14 324 261 3 5 j 42
—
2
—
7
—
—
—

•

—

Griža. — Dysenteria.
Brežice
— 3 3 —
•
• • » • »
Celje (mesto) » e Ш » k —
1 1 —
Crnomelf
. • • » — 103 88 16
Dolnja Lendava • ». • » 3 2 5 —
K rant
-—. . - . . , , , | . . —
в 6 1
— 6 4 1
Kočevje
.
.
.
,
,
.
.
»
,
Кгвко
— 8 '6 2
Litija . . . .
— 2 2 —
Losateo
1 1 1 1
Ljubljana ferez) .
— 2 1 1
Ljubljana (mesto) • » . —
3 3. —
Ljutomer
— 13 10 8
Maribor levi bree
— 1 1 —
Maribor (mesto) ,
— 1 — 1
Metlika
,
— 32 27 5.
Murska Sobota. . ,
— 19 14 4
£°vo mesto
1 89 79 11
• • •••
?i"evalie
~ 34 33 1
»rje pri JelSab . . . . —
1 — 1
V seca

6 327 280 47

Edečke. — Rubeola.
Ptuj
Pl
" i (mesto)'
V»eea . ». | — 84 84

__—

4

'•

IS

.»
Srez

s•
a
OD

o

00

628

Srez

•^
o—
^* e1= <» «; V-fi
CM
"3
a m
s
u
o r ° •o p.
O

-I-

Skrlatinka. — Scarlatina.
1 8 9 _
Brežice
> • * « • » » ».
Celje .
4 26 25 1
1 7 7 —
Celie (mesto) • . • •
4 6 8 1
Dolnja Lendava . » •
Gornjierad . . . . , ,
— 4 4
Kamnik. . , , , . . .
3 9 11 1
Kranj . . . . . „ . , ,
11 24 35
Kočevje • • • » , . ,
4 69 71 1
Konjice . •. • t » < •
— 9 7 1
1 16 17 —
KrSko . , »'
.
Laäi^j ••»••»»••
Litija • • f * » » t • .

Logatec
. ,»
Ljubljana (srez) . .
Ljubljana (meato)- .
L-'utomei
Maribor desni bree
Maribor levi bree .
Maribor (mesto) . .
.Metlika
» ».
Murska Sobota. > •.
Novo mesto . . . . •
Prqvalje . . . » . , ,
Ptuj
, ,
Ptui (mesto) , , , , ,
Radovljica . . . , , ,
Slovenjeradec . . •
Šmarje ori JelSab .
Vseea .

1
1 10 10 —
1 23 16 3 5
3 2 4 1
3 61 51 2 1
— 54 42 — 12
— 9 — 9
— 8 8 —
1 80 70 -— 11
4 28 26 1
1 — 1 —
— 14 14 —
3 96 94 5
1 19 17 3
1 6 6 —•
— 2 2 —
— 5 6 —
— 25 21 3
,— t 1 —
48 606 682 32

Ošpice. — Morbilli.
Celje
, * * • » 62 159209 2
Celje UrJpeto) . . « • » . — 20 20 _
8 8—
'Črnomelj
•• » —
1 1 —
Dolnja Lendava . . • . . —
1 1—
Gornjierad . . . . . . . . —
Konjice . . . . . . 11 >. — 46 45 —
KoSevje . . . . . . . . . — 21 21 —
Konjice . . . > • • < > . . , 3 86 87 2
Krško . . « > » . . » » . . \ 427 422 1

S3

—

'J

— 382 380 2
— 87 83 4
Loeateo
• . . — 193 193 —
1 1—
Ljubljana (mesto) . • .
5 6—
—
Ljutomer
Maribor desn) breg . . — 14 14 '—
5 6 —.
Murska Sobota . . . . . _
91 91 —
Novo mesto . . . . » . »
Prevalie
. . . » • > . . — 53 53 —
rtUi
. » « y » » » « » » 30 194 223 1
1 1—
Ptui (mesto) . . . . . . . —
4 4—
Radovljica
. . ...
— 8S| 81 T Šmarje ori JelSab .
86 1880 1948 12
Nalezljivo vnetje možganov.
Meningite cerebrospinalis epidemica.
Brežice
• i > > _ T "1 —
Konjice • • . . . . . . . v - t 1 — •1
Ljubllana (srez) • . •. : '— 2- 1 1
Maribor desni bree • » ' — 2 2 —
2 1 1
Maribor levi bree . . . —
2 1 1
Maribor (mesto) . « • » —
1 1 —
Murska Sobota ...•>• —
1 1 —
Ptui . . . . . . . k » • • » —
2 1 1
Slovenjeradec • . • » « • —
14
—
9 6
Vsega..

t

=

Sen. — Erysipelas.
11
Brežice..*,...i m •».».•.
26
.Celje ' • T t . . . . . . .
4
Celje ' 'mesto) . , ! »Y ».
16
Črnomelj . •••..... . » • >
1
7
Dolnja Lendava ; . . . .
4
Gornjierad . :
,,.
7
Kamnik. . r . , . . . . .
Kranj . . . . « » » > » , . .
Kočevje . • > • . . . . .
Konjice • . t » > » » • i .
7
Krško . . > > » ». . . > .
21
Laško . » * 1 1 1 1 » > 1.1
10
Litija i > i i t i i i i ì i
8
Logatec
•• .
5
LjublianaHsrez) ,. . » ,
6
LJubljana (mesto) '.',,'
83
Ljutomer
. . . ,
11
Maribor desni bree . •
17
Maribor levi bree *.'•'•'
26
Maribor (mesto) . . . . '
39
-.2
Metlika .
Y ».
Murska Sobota. • • , , ,
36.
Novo mesto . . . , , , .
5
Prevalje . .'.., . : » , . ,
Ptui . . . , . .,, џ , 1 1 ;
- 1 20
Û
Ptuj (mesto) . . . , ' . , .
Radovljica
. ....'.'.'
i&
Slovenjeradec j . . iV»".'
Šmarje pri JelSab / Л / •2'

Laško . « t i t » » » » » .
Litija . . » i . . . . . . .

Steklina. — Lyssa.
21 S l - I
Novo mesto
2 y»ega

03

Davica. — Diphtëria et Croup.
. : • : r' - •
27- 149153 9 14
Brežice . . . . . . . » »
1-lOfi 79 22 6
Celje . . . . . . t •• •
3
17 14 —
Celje (mesto) . . . . .
— 21 19 2
Črnomelj . . . . . . . .
Dolnja Lendava -.-» » ,'• 1 20 9 8 4
9 33 37 3 2
Gornjierad • . . . . . .
— 19 16 3
Kamnik.
• f •» I
10 78 64 4 20
K rani . ,
1
1 14 14 —
Kočevje
1. .96 87 8 1
Konjice •
• 3 93 64 11 21
Kršk . .
— 68 46 8 4
Laško . .
2 68 59 9 2
"Litija . .
6 68 41 6 17
Logatec .
9 177 140 12 34
Ljubljana (srez) .
3 97 87 4 9
Ljubljana (mesto)
3 72 69 13 3
Ljutomer . . . . . . .
5 89 63 14 17
Maribor desni bree
19 183173 15 14
Maribor levi bree .
6 102 94 3 10
Maribor (mesto) •;•«•
2 11 10 1 2
Metlika . . . . . .• » »
5 38 82 8 3
Murska Sobota. . . .
2 34 22 9 5
Novo mesto . . • . •
2 94 83 5 8
Prévalje . . . , » . .
:2- 186 116 19 3
Ptui . . .;.... ..•>•••
— 19 17 1 1
Ptui (mesto) . > . .
1 60 48 3 10
Radovljica . . . . . .
—. 52 46 4 2
Slovenjgradec. . . • *
13 65 59 10 9
Sma/Vje pri Jelšah ,_\_
l3l|2Ó58 1751 213225
Vsega .
•

1
1

0>

; <-> •a is
z ° •a
oO

V«ega

-

Črnomelj
Kočevje
Krško ". .
Laško
Ljubljana
Ljubljana

19 399372 28 18

Jïripà--^- Hrippà
4 4
...... •» »» —
. < ••t • » • »
12 1
. . . •'. '»''¥>#•' • T - 61 61
2 2
(srez) • « » • "
3 1
(mesto) . . . — 10 .8
& . Ч « ... . — r 92 77
• • • : * • • •

— _
4 7
— —
— —
2 —
2. —
8 7

>/
Stran 102.
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Dušljivi kašelj. — Pertussis.
7 7—
Črnomelj
,
Gornjigrad . . . , . , , . —
1 1
Kočevje . . . t « » » » » —
1 1—
Konjice . . . . . . . a•. — 27 27 —
Кгбко > • , . . . , . . . — 224 222 2
Litija
— 110 109 1
>*•...» 45
Ptui ,
258 301 2
Ptuj (mesto) ...
3 3 —
Radovljica . . . .
— 47 47 —
Šmarje pri Jelšah
1 1—
.45. 679 719 5
Vsega
•

Otročična vročica. — Sepsis
puerperalis.
СгпотеГ . . . . . . a .
Gornjigrad . . « . , , .
Krani
Kočevje . . . . . . . .
Konjice . . . . . . . . .
Litija
Ljubljana (srez) . . »
Maribor levi bree . .
Metlika
Novo mesto
Prevalje . . » • « » • »
Ptuj . . . . .
Ptuj (mesto)
Vsega
44 20 22
Ljubljana, dne 28. februarja 1933.
Kralj, banska aprava Dravske banovine
v Ljubljani.

—

•

—

•

•

—

Krčevita odrevenelost — Tetanus.
— 2 1 1
Brežice .
,
ceije
i •i « * i « f i
•— 7 4 3
Konjice . . . . . . . .
'—' 2 — 2
Krško ••*•»•••!
— 1 — 1
Litija
. ,,
— 1 1 —
Ljubljana tarez) . <
— 2 — 2
Ljubljana (mesto) ,
— 2 2 —
Ljutome. ... . . ... .
— 3 1 2
Maribor desni bree
— 4 2 2
Maribor levi bree ,
— 3 1 2
Maribor (mesto) .'<
— 2 1 1
Murska Sobota-. . ••..<« . • j — 2 1 1
Novo mesto . . . » • ». — 5 2 3
Ptui
.•••i
1 3 2 2
Ptui (mesto) . . .
— 1 — 1
Šmarje pri Jelšah
— 1 1 —
1 41 19 23
Vsesa

'

•

•

Varicellac.
Norice.
Laško >.•...»... •'%*•'•' ._ 6 5
Liutome* . » » « t i » ' » » .— 14 14
Ptui (mesfc)
,.
32 26
Radovljica . . . . . , . -»• — 10 8
— 61 53
Vjsesa . .

—

—
.—
—
—
—
—

8

Otrpujenje tilnika. — Polyûmyelitis
acuta.
— 11 11 -— —
Brèîicd * . . . . . » a » . —
— 33 1 1——
2
Celje' . ; . • • •"« . • • • » "—
— 11 — —
1
Dolnja Lendava . . • . » _—' —
Kočevje . . . . . . » » • — 11 11 —
Krško . . • • >. ( . •' • a —
» 33 1 1 - 2
—
I1 I1 -— —
Laško . ê • « « • a • » •*• —
1 — — 1
Logatec . . ' . . . . , •• »••. .—
__ 7 7 ...
Ljubljana (arež) . . . ,
Ljutomer . . .'"'.'. . .-.-» _ 1 1 —
Maribor aesni breg . . __ 3 3 — '
Maribor levi brea . . v 1 9 8 1 1
Maribor (mesto) , • » , • _ ' i 1 —
4 3 1
Murska Sobota. . . . . v
Novo mesto • . • • • •'»' — 6 3 1 2
Prevalje . . , . . » . . . — 4 4 '—'
6 5 1
Ptui
...........
—
1 —
Radovljica . . . . . . . . — 1
1 1—
Šmarje pri JelSab . . . . . .
1 54 42 4
Vsega
•

—

• •

—

.

•

'

—

•

_

^ ^ 1

Vnetje priušesne slinavke. -r-. Parotitis
'
epidemica.
Celje (mesto)

•

•

»

.

590—3—3

Razglas o licitaciji.

•

•

"

K V — No. 156/70.

, Vranicni prisad. — Anthrax.
Dolnja Lendava • • . » — 5 5 —
Kranj . . . . . . • • • '»'— 1 1 —
Krško . . . . . .
_ 6 4 2
Maribor desni bree
— 1 — 1
Šmarje pri Jelšah l i l
— 2 2
— 15 12 8
Vsega .
•

OP-

JL± l U i - l -

.Vsega.».1-1 li l | - J -

'

Kraljevska banska uprava Dravske
banovine v Ljubljani razpisuje za izvr
šitev pralne naprave, centralne kurjave,
vodovoda in toplovodne naprave III.
etape v državni bolnici za duševne bo
lezni Novo. Celje novo II. javno pismeno
ponudbeno licitacijo na dan 23. marca
1933. ob 11. uri dop. v sobi št. 38. teh
ničnega oddelka ' v Ljubljani. Pojasnila
in ponudbeni pripomočki se proti pla
čilu napravnih stroškov dobivajo med
uradnimi urami v sobi št. 48.
Ponudbe na vsoto odobrenega prora
čuna Din 480.567-25, oziroma 476.795'25
Din po alternativi je za ves posel pred
ložiti v obliki z detajli dopolnjenega
uradnega proračuna. Celotni ponudni
vsoti za obe alternativi morata biti nižji
kot znesek Din 474.800'25, ki je bil do
sežen na II. ofertni licitaciji dne 27. de
cembra 1932.
Podrobnosti razpisa so razvidne iz
razglasa o licitaciji v »Službenih novinah« in na razglaani deski tehničnega
oddelka.
Kraljevska banska uprava Dravske
-banovine
v Ljubljani, dne 1. marca 1933.

Razglasi sodišč
in sodnih oblastev
Prede. 69—26/33—3.

654-3-1

Oklic.
Pri podpisanem sodišču so- se nabrali
nekateri predmeti, izvirajoči iz raznih
kazenskih postopanj.
Ker so lastniki teh predmetov nezna
ni,; se pozivajo', da se zglase najpozneje
v enem letu; od. dne. zadnjega razglasa

tega okJica v »Službenih objavah« in
dokažejo svojo lastninsko pravico, ker
bi se po brezuspešnem poteku tega ro
ka predmeti prodali in izkupilo oddalo
fondu za zidanje kazenskih zavodov.
Pozneje bi morali upravičenci uveljav
ljati svoje lastninske pravice tožbenim
potem napram državi.
Natančen seznam predmetov je raz
viden iz oklica na sodni deski pri de
želnem sodišču v Ljubljani.
Predsedništvo deželnega sodišča
v Ljubljani, . dne 8. marca 1933.
H»
A 68/33-12.

64.0

Oklic, s katerim se sklicu
jejo zapuščinski upniki.
S c h ö n e r M a r i j a , posestnica v
Laškem, je dne 18. februarja 1933.
umrla.
' •
Vsi, ki imajo kake terjatve do zapu
ščine, se pozivljejo, da jih napovejo in
dokažejo pied tem sodiščem v sobi št. 3
ustno . . ,.
dne 7. aprila 1933. ob 10. uri,
ali pa tega dne pismeno.
.
Upniki, ki svoje terjatve do tega dne
ne bi ustno ali pismeno prijavili, ni
majo pravice do zapuščine, ako bi za
radi, plačila napovedanih" terjatev pcšla.
Okrajno sodišče v Laškem, odd. L,
dne 6. marca 1933.
*
E IV 2720/32-9.

630

Sklep. ,
Vsled sklepa okrožnega: sodišča v
Mariboru z dne 17. februarja 1933., opr.
št. S 31/32-27, se s tusednim dražbenim
oklicem z dne 13. januarja 1933., opr.
št. E IV 2720/32, odrejena javna draž
ba zavezancu lastne tretjine nepremič
nine vi. št. 87, 162,. 184, k. o. Koroška
vrata, preloži na dan 3. maja 1933. ob
pol devetih in se bo vršila v sobi št. 27.
Pozivi, ki so bili izdani s Uisodnim
dražbenim • oklicem dne 13.. jan. 1933.,
opr. št. E IV. 2720/32, na hipotečne
upnike in druge stvarne upravičence,
veljajo tudi za preloženo dražbo s tem,
dà so prijave glede načina izplačila hi
potek izvršene. pravočasro, če so izvr
šene osem dni pred 3. majem t, 1. . :
Okrajno sodišče v. Mariboru, odd. IV.,
dne 21. februarja 1933.
. . / , * .
E 1173/32-6.

.631

Dražbehi oklic.
Dne 6. aprila 1933. ob, devetih b *
pri podpisanem , sodišču v sobi št. 21
dražba nepremičnin:, zemljiška, knjiga
Dobro-vrak in Tornisce, vi. št.•;292, 456,
63 in 1071. :•'
Cenilna vrednost: Din 40S0r—.
Najmanjši ponudek: Din 4701*—.
Pravice, ki. bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dfà>
ben em naroku pred začetkom dražbo,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati.

Štev. 20.
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glede nepremičnine- v škodo zdražitelja;. nepremičnine, v škodo zdražitelja, ki je
ki je ravnal v dobri veri..
ravnal v dobri veri.
.
V ostalem se opozarja na dražbeni
V ostalem se i opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega oklic, .kj je nabit na uradni deski tega
sodišča.
sodišča.
Okrajno sodišče т Dolnji Lendavi,
Okrajno sodišče v Murski Soboti,
dne 23. februarja 1933.
dne 2. marca 1983.
*
E 1041/32-9.
632
É 350/31-15.
633

Dražbeni oklic.

Dražbeni oklic.

Dne 10. aprila 1933. ob devetih bo
Dne 6. aprila 1933. ob devetih ,1 bo pri podpisanem sodišču v sobi štev. 21
Pri podpisanem sodišču v sobi štev. 18 dražba nepremičnin: zemljiška knjiga
Ponovna dražba nepremičninskih dele- Dolga vas, vi. št. 743 in 735.
*žev do hiše, njiv, gozdov itd. zemljiška
Cenilna vrednost: Din 1800'—.
knjiga Panovci, */e vi. št.в 46., 25, 73,
Najmanjši ponudek: Din 900'—.
- ^ vi.' št 131; Kančevci, Д0 vi. št. 8,
Pravice, ki bi ne pripuš&le dražbe,
^ vi. št. 210.
' •- •
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražCenilna vrednost: Din, 8142-i—.
benem naroku pred začetkom dražbe,
• Vrednost pritiklin: Din 2385--—.
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
Najmanjši ponudek: Din 5430*—.
glede nepremičnine v škodo zdražitelja.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, ki je ravnal v dobri veri.
j© priglasiti sodišču najpozneje pri dražV ostalem se opozarja na dražbeni
behem naroku . pred začetkom dražbe, oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sicer bi se ne mogle več uveljavljati sodišča.
\'
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
Okrajno sodišče т Dolnji Lendavi,
*i je ravnal v dobri'veri.
dne 3. marca 1933.
V ostalem
.se opozarja na dražbeni
;
*
°klic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
E 658/32—15.
647
Okrajno sođišee v Murski Soboti,
Dražbeni oklic.
dne 20. februarja 1933.
Dne 15. a p r i l a 1933 d o p o l d n e
*
ob d e v e t i h bo pri podpisanem sodi
E
šču v. sobi št. 1 dražba nepremičnin:
1311/32-6.
634 zemljiška knjiga Spod. Polskava, vlož.
št. 634, t. j . stanovanjska hiša z drvar
Dražbeni oklic.
nico, vodnjakom, dvoriščem in vrtom.
Une 7. aprila 1933. ob enajstih bo
Cenilna vrednost: Din 30.653-—. >
Pri podpisanem'.sodišču v sobi št. 18
Najmanjši ponudek: Din 30.653-—,
uražbaf' nepremičnin: hiše, travnikov, ki pa se ne sme znižati do polovice.
gozdov itd. zemljiška knjiga .Sebe
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
x o l , vi. št. 646, 647, 651 in V» vlož. je priglasiti sodišču najpozneje pri draž«•'645.
benem naroku pred začetkom dražbe,
v Cenilna vrednost: Din 33.453'—.
sicer bi se. ne mogle več uveljavljati
Vrednost pritikJine: Din 930'—.
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
Najmanjši ponudek: Din 22.302-—.
ki je ravnal v dobri veri.
, Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
V ostalem se opozarja na dražbeni
j*^priglasiti sodišču najpozneje pri draž oklic, ki je nabit na- uradni deski tega
j e m naroku pred začetkom dražbe, sodišia.
«icer bi se ne mogle več uveljavljati
Okrajno sodišče Slov. Bistrica;
glede
nepremičnine v škodo zdražitelja!.
KI
dne 8. marca 1933.
je ravnal v dobri veri.
- , У ostalem se opozarja na dražbeni
*
Klic, ki je nabit na uradni deski tega E IX 5220/32—7. .
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sodišča.
Dražbeni oklic.
Okrajno sodiSče т Murski Soboti,
Dne 19. a p r i l a 1933. dopoldne ob
i,, dne 23. februarja 1933.
d e s e t i h bo pri podpisanem sodišču
#
v sobi št. 11 dražba nepremičnin: zem
É 1203/32-8.
635 ljiška knjiga Sv. Marjeta na Dr', p., vi.
št. 44 in 214.
Dražbeni oklic.
Cenima*VTednost: Din 24.671-—.
Ие
7, û
Najmanjši
ponudek: Din 16.448'—.
r i , a 1938
ob
т „1? ^
P
devetih bo
..Pravice,
ki
bi ne pripuščale dražbe,
5Г „P«ipiet^em
sodišču v sobi št. 18
hJ5? bat Qöpremionin: klavnice in stev- je priglasiti sodišču najpozneje pri draž^ • ^ m i j i š k a knjiga Solina, vi. št. 483 benem naroku pred zafetkom dražbe.
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
W
^ * Ш ' z e m l i i š k a ^ifea Ser- glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
Ч
1| « /
л , • /et' vi j št 32
ki je ravnaj v dobri verj.
•,SSÌ lma vredaosrtV Din 91.161-26.
V ostalem se "opozarja na dražbeni,
^ î m a n j â i ponudek: Din 60.667-76.
oklic,
ki je nabit na uradni deski tega
0, k1 b i n ô
Pripisu«
pripuščale dražbe* je sodišča..
nem
».l
M^išgu
najpozneje
pri
dražbe
Okrajno sodišče v Mariboru,
ni 1 ^ б п а ^ к п pred začetkom dražbe, sicer
dn© 14. februarja 1933.
- e-?

E 2/33-7.

567

Dražbeni oklic.
Dne 19. aprila 1933. ob desetih bo
pri ^podpisanem sodišču v sobi št. 4
dražba nepremičnin: ideeina polovica
nepremičnin vi. št. 110 k..o. Vrartja vas.
Cenilna vrednost: Din 27.614'50.
Najmanjši ponudék: Din 16.368-66.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbeneni naroku pred začetkom dražbe, si
cer bi se ne mogle yeč uveljavljati glede
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je
ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na' dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni,
dne 22. februarja 1933.
*
E 1546/32-7

.

586

Dražbeni oklic.
Dne 20. aprila 1933. dopoldne ob poi
9. uri bo pri podpisanem sodčšču v so
bi št. 6 dražba nepremičnin: zemljiška
knjiga Drulovka, vi., št. 42 in 41y L a
pare.440/1 hiša, pare. 40/4 vrt, pare.
389/2 njiva in pare. 390 njiva.
Cenilna vrednost: Din 14.970.
Vrednost prit;ldine: Din 100-—;
,
Najmanjši ponudek: Din 9980-—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
^lede 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 v Kranju,
dne 8. februarja 1933.
*
E 5/33.
572

Dražbeni oklic.
Dne 21. a p r i l a 1933. dopoldne db
d e v e t i h bo pri podpisanem sodišču
v sobi št. 5 dražba nepremičnin gozd:
zemljiška knjiga k. o. Dobrovilje, vL
št. 69.
Cenilna vrednost: Din 20.694-30.
Najmanjši ponudek: Din 18.800.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražben.em narokux pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več ' uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri. '.' . '
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče Vransko,
dne 26. februarja 1933.
*
E J V 3720/32—9
;

649

Dražbeni oklic.

Dne 21. a p r i l a 1933 d o p o l d n e
ob d e s e t i h bo pri podpisanem, godi-

™*ч

Štev. 20.'

Stran 104.
šču v sobi št. 27 dražba nepremičnin:
zemljiška knjiga k., o. Grajski marof,
vi. št. 92.
Cenilna vrednost: Din 660.089-23. .
Najmanjši ponudek: Din 330.044-62.
_ Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče v Mariboru,
dne 22. februarja 1933.
*
E IV 3090/32-11.
562

Dražbeni oklic.
Dne 21. aprila 1933. ob devetih bo
pri podpisanem sodišču v sobi št. 27
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga
k. o. Radizel, vi. št. 47, 10.
Cenilna vrednost: Din 29.081-— in
Din 17.328'—.
Najmanjši ponudek: Din 30.940*—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
.glede nepremičnine^ v škodo zdražitelja.
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se Opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
. •• . Okrajno sodišče v Mariboru,
dne 20. februarja 1933.
#
E 1097/32—9.

598

Dražbeni oklic.
Dne 21. a p r i l a 1933. d o p o l d n e
ob d e v e t i h bo pri podpisanem sodi
šču v sobi št. 6 dražba nepremičnin:
zemljiška knjiga Šalek, vi. št. 38 in 35,
Velenje, vi. št. 228.
: Çenilna vrednost: Din 1,243.823-—.
Vrednost prtikline: pin 41.863-—.
Najmanjši ponudek: Din 829.215-40.
Pravice, kj bi ne pripuščale dražbe,
je prigtaBiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne,mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki.je, ravnal v dobri veri
. V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče Šoštanj,
dne 27. februarja 1933.
*
E 658/32-15

. 6 4 4

Dražbeni oklic.
Dne 24. a p r i l a 1933 d o p o l d n e
ob o s m i h bo pri podpisanem sodi
šču v sobi št. 20 dražba nepremičnin:
zemljiška knjiga k. o. Božjakdvo, vlož.
Št. 39, 37, 228 in 001.
--Cenilna vrednost: Din 34P05—.
-Vrednost pritikline; Din 635'—.

Najmanjši ponudek: Din 23.626-66.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri. "
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče v Metliki,
dne 3. marca 1933.
*
E 660/32—30.
547

Dražbeni oklic.
Dne 24. a p r i l a 1933. d o p o l d n e
ob d e v e t i h bo pri podpisanem sodi
šču v sobi št. 31 dražba nepremičnin:
zemljiška knjiga Savica, vi. štev. 151,
169, 287, 308.
Cenilna vrednost: Din 157.316-30.
Vrednost pritikline: Din 500-—.
Najmanjši ponudek: Din 105.096-^-.
Vadij znaša Din 15.764-75.
Pravice, ki bi De pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začPtkom dražbe, si
cer bi se ne mogle več uveljavljati glede
nepremičnine v škodo zdražitelja. ki ie
ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
:
Okrajno sodišče v Radovljici,
dne 24. februarja 1933.

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 v Radovljici,
dne 3. marca .1933.
*
E 20/33—7.
653

Dražbeni oklic.
Dne 5. m a j a 1933. dopoldne ob d ev e t i h bo pri podpisanem sodišču v
sobi št. 2 dražba nepremičnin: zemljiškaknjiga Kovor, vi. št. 53, 54, 195,in 213; zeml.iška knjiga Zvirče, vi. št. 88.
Cenilna vrednost: Din 224.981-—.
Vrednost pritikline: Din 19.546-—,
Najmanjši ponudek; Din 162-356.-—«
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom, dražbe^,
sicer b i s e ne mogle več uveljavljati,
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je' ravnal v dobri véri.
:,
V ostalem se opozarja na dražbem
oklic, ki je nabit na uradni deski tega;
sodišča.
• , . ' . . .
Okrajno sodišče v Tržiču,
dne 3. marca 1933.
\ (
*
E 779/32-13.
$7

Dražbeni oklic.

Dne 8. majnika 1933. ob deve#h<>bö'
pri podpisanem sodišču v sobi Št...26
dražba nepSèhïi&Lim' -zemljiška knjiga
Hp, Gorje,. yl.,<3|. 10.' •,„.-., .
E 411/32—3.
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' Cenilna vrednost: ' Din 70.123-25.
Najmanjši ponudek: 'Din 46.748-—.
Dražbeni oklic.
Jamčevina znaša Din 7012-33. .'.'•'
Dne 24. a p r i l a 1933. dopoldne,
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe«;
ob pol d e s e t i h bo pri podpisanem ié priglasiti sodišču najpozneje pri dražr;
' sodišču v sobi št. 6 dražba nepremič benem naroku pred začetkom dražbe.
nin: zemljiška knjiga Smarca, vložna «icer bi. se ne mogle več uveljavljati
štev. 359.
glede nepremičnine v škodo zdražitelia,
Cenilna vrednost: Din 5102-—.
kj je ravnal v dobri veri.
Najmanjši ponudek: Din 3402-—. .•V'ostalem se opozarja na dražbeni
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, oklic, ki je nabit na uradni deski tega
9 priglasiti sodišču najpozneje pri dražг
cenem naroku pred začetkom dražbe, sodišča:
sicer bi ?е ne mogle več uveljavljati
4 . Okrajno sodišče v Radovljici,
dne 6. marca 1933.... " i # .
„•lede
nepremičnine
•
</
škodo
zdražitelja'.
- . ' • . * • ' • "• '-"i".-,
k; je ravni) v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni E 46/33-10.
•'-"•' : ' "629
iklic ki je nabit na uradni deski tega
Dražbeni oklic.
sodišča.
Okrajno sodišče v Kamnika,
Dne 11. maja 1933. 'ob 11.15 uri bo
dne 19. februarja 1933.
pri podpisanem sodišču v sobi št. 5 dražba nepremičnin: zemljiška knjiga
*
Javornik; vi. št. 161.
E 232/32-24
601
Cenilna.vrednost1:-Din. 85.905.—.
Vrednost pritikline: Din 1077-—.
Dražbeni oklic.
Najmanjši ponudek: Din 67.270'r*v
.'. Pravice, ki bi. ne pripuščale dražbe*'
Dne 1. m a j a 1933 dopoldne ob
d e v e t i h bo pri podpisanem sodišču je priglasiti sodišču najpozneje prkdr.až*>
v sobi št. 30 dražba nepremičnin: zem bénern ùardku. fired začetkom dražbe»
sicer Li se ne mogle več .uveljavljati^
ljiška knjiga Želeče. vi. št: 467.
/glede nepremičnine v škodo zdražitelja»'
Cenilna vrednost: Din 118.375—.
ki je ravna! v dobri veri.
''
Vrednost pritikline:. Din 25.050-—.
V ostalem se opozarja na 'dTaŽb^b'a
Najmanjši ponudek: 78.916-66.
Pfavlee. Ki bi ne pripuščale dražbe: nkliCi kj je nabit na uradni-:deskirt#£
" i ' . .- : • " i < - - ,*•),• " . " î '
ie priglasiti sodišču najpozneje pri draž- s o d i š č a ,
^ep*»m namku pred začetkom dražbe, si
Okrajno sodišče т Erftniekì gori,'
cer bi se ne mogie več uveljavljati glede
"_ ' due 3, marea Л933» -.»• •'•'iJ'

Štev, 20;

.

Vpisi v trgovinski register.

[

. Stran lffi. i

ugjasa,'Osobito vabila na občni zbor, I z b r i s a l a se je n a s t o p n a - f i r m a :
se objavljajo potem vpisanih pisem,' ki 269.
Vpisale so se nastopne-firme: se-morajo oddati tako, da je med dne
Sedež: Ljubljana;.
vom- oddaje • in občnim zborom vsaj
2Ö4:
'••;
Dan izbrisa: 22. februarja 1933.
' , ••
.Sedež: Hlaponci št. 14.
', ' osem-dni..;
Besedilo
firme: Julij Zupan.
Dan'vpisa: 2. marca 1933.' ':; •'". '
Okrožno kot trgovinsko sodišče
Radi opušta obrata.
v Mariboru,
Besedilo: Šegula Ivan.
_ Deželno, kot trgovinsko sodišče!
Obratni predmet: trgovina z vinom
. dne 2. marca 1933.
v Ljubljani, odd. III.,
Da debelo.
.
;
Firm. 180/33 - Rg C II 94/1.
dne 17. februarja 1933.
Imetnik:. Šegula Ivan, posestnik v
Firm. 144 — Rg À VI 7ОД>
Hlaponcih. št,. 14/:..••..
:. .-.
Okrožno kot trgovinsko sodišče
Vpisale so se i z p r e m e m b e in
v Mariboru,
Vpisi v zadružni register.
d
o
datki pri nastopnih firmah:
dne 2. marca ; 1933.
,
Firm. 176/33. - R g A III. 232/1. .;
Vpisala se je n a s t o p n a z a d r u g a :
267.
Sedež:
Maribor.
270.
'
'•>•;'
rsj:
. Dan vpisa: 2. marca 1933.
Sedež: Gorice.
265. •
»" •
Besedilo: Podravska tiskarna družba
Dan vpisa: 9. februarja 1933.
Sedež: Maribor, Kralja Petra trg 4.
z o. z. v Mariboru.
Besedilo:
Mlekarska nakupovalna in
Dan vpisa: 23. februarja 1933.
Družba sloni odslej na družabni po-, prodajna zadruga v Goricah, registroBesedilo: Motoroil družba z omejeno godbi
z dne. 9. aprila 1929? pos. št. 1424, vana zadruga z omejeno zavezo.
tavežo • ža razpečavanje mineralnega spremenjeni
z notarskimi zapisi (od
Obrat in predmet: Namen-.zadruge
•Ua": V Mariboru;
stopnimi pogodbami) z dne 22. januarja je, da v Goricah, Trsteniku in okolici
1
. Obratni predmet: Trgovina s -pro 1932 posi.. št. 865/32, 3. oktobra 1932 pospešuje gospodarstvo, svojih članov,
izvodi nafte in sirove smole,' zlasti z posi. št. 8589/32.z dne 4. oktobra 1932 zlasti živinorejstvo in. mlekarstvo.
tt-iineralndmi olji, lepili in mazili, kakor posi. št. 8590/32 in sodno poravnavo z
V ta namen zadruga:
tudi s specialnimi predmeti za avtomo dne 10. februarja 1933, opravilna štev.
Ï. gradi potrebne zadružne prostore
bile in motorje ter izvrševanje vseh Cg I 34/32.
in nabavlja stroje za izdelovanje mleč
v
?st poslov, ki spadajo v te stroke.
Izbrišejo se dosedanji poslovodje nih izdelkov;
Družbena pogodba z dne • 14. febru- Kristovič Ignac, Žunkovič Mate in Ren
2. prevzema od "svojih zadružnikov
fi
rja 1933, posi. št. 8688/1933.
da Franc, vpiše pa novi poslovodja mleko, izdeluje mlečne izdelke ter vse
; • Višina osnovne glavnice: 50.000 Din. dr. Šnuderl Maks, advokat v Mariboru to razpečava;
. . .
jßtL to vplačani zneski v gotovini: kot konkurzni upravitelj Kmetijske
3. nabavlja za svoje člane v kmetij'-,
бО.ООО Din. .
skem obratu potrebna obratna, sredstva-eksportne zadruge v Mariboru.
'.poslovodje:
dr. Ééfmkia Bedjanic,
in jim oskrbuje življenjske potrebščine;
Podpis
firme:
Poslovodja
podpisuje
l
S pi.trg. viš; šole ,v Mariboru, Kralja tvrdko na ta način, da pristavi svoje
4. vnovčuje kmetijske pridelke svojih
^ètra trg>4. •,.
...
ime in priimek k natisnjenemu, napi članov.
_ *&a namestovanje upravičeni Poslo- sanemu s štampiljko odtisnjenemu ali
• Zadružna pogodba z dne Ш- III. 1932.
vodkiaja dr. Hermina Bedjanic.
: kakorkoli drugače napravljenemu be
Vsak zadružnik jamči s svojimi opra
Podpis firme: Firmo podpisuje po- sedilu tvrdke.
vilnimi deleži in pa- z njihovim deset
kratnim zneskom.
eiovodkanja na ta način, da pristavi
Okrožno kot trgovinsko sodišče
svoje M B in priimek natisnjenemu, nar
Oznanila se izvršujejo z razglasi, na
v Mariboru,
raaafeHiu, s štampiljko odtisnjenemu ali
bitimi v uradnici ali pa z oklicem pred
dne
2.
marca
1933.
«akp drugače napravljenemu besedilu
župno cerkvijo v Goricah u r Trsteniku.
Firm. 140/33 — Rg C II 52/9.,
"Take. .
'
Načelstvo obstoja iz predsednika in
• Okrožno kot trgovinsko,sodišče
šest odbornikov.
*
v Mariboru,
268.
Člani načelstva so: Zaplotnik Karel,
dne 23. februarja 1933.
Sedež: Središče.
posestnik, Letenice št. 2, predsednik;
„. Firm. _ 139/33 — Rg. C II 93/1.
Logar Alojzij, posestnik, Létenice št. 9;
Dan vpisa: 2. marca 193à.
Ribnikar Anton, pos., Gorice; Kokalj
Besedilo: A. Löwy.
Obratni predmet: trgovina z meša- Valentin, pos., Srednjavas; Urbane Ja
1л, Sedež: Slovenska Bistrica^
nim blagom in deželnimi pridelki — kob, pós. sin, Zalog;'Perné Alojzij, pos.
sin, Povije; Uranič Franc, posestnik;
Dan vpisa: 2. marca 1933.
, naslednja; premeinba:
> • ••.
'Besedilo: Gospodarsko-trgovska družIzbriše se družabndca Löwy Antonija Trstenik.
zbog smrti.
Načelstvo zastopa zadrugo in podpi
Odslej imetnik samo,, dosedanji dru- suje za zadrugo nà ta' način, da se.pod
,. -«хвша predmet: : Trgovina z vsem
zadružno tVïdko podpišeta dva "ciana"
"fëorn, ki, je dopuščeno v svobodnem žabnik Mitzky Geza.
"Podpis -farme: Imetnik
podpisuje načelstva.
*T°metu
in
Iki
glede
prodaje
ni
ve-,
Deželno kot trgovinsko воДОббе
Л??,. п а dokaz usposobljenosti ali' nâ tvrdko na ta način, da. pristavi natisnjemu ali od kogarkoli; pisanemu- be
v Ljubljani, odd. Ш.,
' '',
Posebno dovolilo.
sedilu firme svoj lastnoročni podpis
dne
26.
januarja
1933.
ri bena
*»P £
Pogodba z dne 20.iebru- Geza Mitzky.
Firm: 43/33 — Zadr.X.334/1
;
£. ^ 8 3 ' P° sl - št - '• 8700/1933.
Obratni predmet odslej: > trgovina z
8
1
' ^ ^
osnovne glavnice: 10.000, Din. mešanim blagom in deželnimi pridelki
ШШ) *TV v P l a ^ a n i anöski v gotovini^ ter izvoz jajc in sadja Da veliko.
Vpisale so se i z p r e m e m b e Jn
,
dodatki
pri nastopnih zadrugah:
Sedež: Središče ob Dravi št. 91.
271.
Prokura se je podelila Branku' Mitzky,
Sedež: Bohinjska Bistrica.
trgovcu v Središču.
9amestova n
vJi?«,' iö upravičen je posioDan vpisa: 10. februarja 1933.
a
Okrožno
krit
trgovinsko
sodišče
^ '.samostojno. ,,
;: ) :
Besedilo: Mlekarska zadruga v Bo
' v' MŽHboru}
hinjski Bistrici; reKistrovana zadruga z
dne 2. marca 1933. '
eïovod?n18 Л ^ Ч F i m ° P^P^uJe P°omejeno zavezo.
'ûemw ii- S *§ta' ®* natisnjenemu, pisa:' firm; №/& - Reg A I 199/9.
• sedili, V« т mpiljko odti&n'enenra'beIzbrišejo se člani načelstva Urbano
A £ T ™ * pristavlja svoje ime.
Jože, Sodja Janko, Sodja ïvany • Arh
v

/ * e . ' . • ' • - •

»#'•:£ •'
*"'''«ј^'

•

:

.

'

•

'

*

•

•'•

Stran 106.
Mihael in Arh ; Janez mL, vpišejo pa
Izbrišeta se člana načelstva Brudar
se člani načelstva: Rozman Jakob, pos. Matija in Anderluh Jernej, vpišeta pa
v Boh. Bistrici 16, načelnik; Mavric člana načelstva Hafner Jože in Bučar
Franc, pos. v Boh.. Bistrici 20, podnačel- Ivan, oba postreščka v Liubljani.
nik; »tendier Marko, pos. v Boh. Bistri
Deželno kot trgovinsko sodišče
ci 13; Repine Ivan, pos. na Brodu 17;
v Ljubljani, odd..III.,
Rožič Matevž, pos. v Kamnju 33; Roz
dne
17. februarja 1933.
man Ivan, pos. v Polju 12; Pikon Ja
Firm.
124
— Zadr. I 36/67
nez, pos. v. Ravnah 16; Medja Ivan, pos.
v Nemškem Rovtu; Arh Jakob, pos.
*
v.Bitnjah 2. •
275.
Na občnem zboru dne 23. oktobra
Sedež: Ljubljana.
1932. so se izpremenila zadrugina pra
Dan vpisa: 13. februarja 1933.
vila v §§ 1., «., 13., 14., 21., 22., 23., 24.,
Besedilo: Ekonomska Orjuna, osred
2б., 2G., 27., 28., 29., 30. 36.
nja registrovana zadruga z omejeno za
Besedilo firme odslej:
vezo v Ljubljani.
Bohinjska mlekarska centrala, regi
Po sklepu občnega zbora z dne
strava îa zadruga z omejeno zavezo."
30. januarja 1933. se je 1 zadruga razVsak zadružnik jamči za zadrugo s družila in prešla v likvidacijo.
svojimi opravilnimi deleži in pa z nji
Likvidator: Kobenter Franc, privatni
hovim trikratnim zneskom.
uradnik v Ljubljani, Tyrseva 1/b.
NačDlstvo sestoji iz načelnika, podnaLikvidacijska firma: kakor doslej z
čelnika in sedmih odbornikov.
dostavkom: v likvidaciji.
Podpis firme: Likvidator samostojno
Deželno kot trgovinsko sodišče
podpisuje likvidacijsko firmo. •
v Ljubljani, odd. III.,
• dne'26. januarja 1933.
Deželno kot trgovinsko sodišče
Firm. 46 — Zadr. VIII 212/8
v Ljubljani, odd. III.,
dne 9. februarja 1933.
«
Firm. 102 — Zadr. VIII 4/16
272.
Sedež: Jesenice.
*
Dan vpisa: 24. februarja 1933.
276.
Besedilo: Splošna gospodarska in konSedež: Ljubljana.
zumna zadruga za Gorenjsko, registroDan vpisa: 10. februarja 1933.
vana zadruga z omejeno zarezo na Je
Besedilo: Gradbena zadruga d e l a v 
senicah.'
>
ski dom« registrovana zadruga z ome
Izbrišejo ae člani načelstva: Jeram jeno zavezo v Ljubljani.
Jurij, Zorman Franc, Stražišar Leopold
Izbrišejo se člani načeletva: Premrl
in Vergei j. Franc, vpišejo pa člani na Ivan, Bufolin Jože in Kovačič Alojz;
čelstva: Čelesnik Ivan, tovarniški del., vpišejo pa se člani načelstva: DoboviJesenice, predsednik; Zugwitz Anton, šek Mihael, tehn. uradnik v Ljubljani,
zadr.' ravnatelj, Jesenice-Sava; Mohorič Tyrseva c. 35, Valant Alfonz, mestni
Franc, tovarniški del., Slov. Javornik; uslužbenec v Ljubljani, Gerbičeva ul. 14,
Ažman Karol, livar, Sava; Malej Valen • Puc Danilo, priv. uradnik v Ljubljani,
tin, tov. del., Koroška Bela 33; Hlade Einspielerjeva 22.
Franc, tov. del., Jesenice.
Deželno kot trgovinsko sodišče
Že vpisani član načelstva Sušnik Jože
v Ljubljani, odd. III.,
je podpredsednik.
dne 26. januarja 1933.
-Deželno kot trgovinsko sodišče
Firm. 47 — Zadr. VIII 260/12
y Ljubljani, odd. IH.,
dne 17. februarja 1933.
*
Firm. 133 — Zadr. VII 19/41, 42
277.
Sedež: Ljubljana.
*
Dan vpisa: 24. februarja 1933.
273^
Besedilo: Oblačilnica za Slovenijo,
Sedež: Ljubljana.
registrovana zadruga z omejeno zarezo
D$n vpisa: 13. februarja 1933.
Besedilo:. Čebelarska zadruga usluž v Ljubljani.
Izbriše se člaji načelstva dr. Zupan
bencev državnih železnic v Ljubljani,
registrovana zadruga z omejeno zavezo. Alojzij, vpiše pa član načelstva Janko
Izbriše se predsednik upravnega od Jovan, ravnatelj v Ljubljani, Slomškova
ulica 14. g
bora dr. Melliwa Viktor, vpiše pa novi
predsednik upravnega odbora Škof
Deželno kot trgovinsko sodišče
Franc, višji kontrolor državnih železnic
v Ljubljani, odd. III.,
v Ljubljani, Masarvkova c. 5.
dne 17. februarja 1933.
Deželno kot trgovinsko sodišče
Firm. 135 — Zadr. VII 52/31
' v Ljubljani, odd. III.,
dne 9. februarja 1933.
*
,, Firm. 76 — Zadr. X 293/2
278. .
Sedež: Ljubljana. ,
*
Dan vpisa: 10. februarja 1933.
274.
Besedilo: Zadružna Čebelica, registroSedež: Ljubljana.
Vana kreditna zadruga z omejeno za
Dan vpisa: 24. februarja 1933.
vezo v Ljubljani.
Besedilo: Društvo komisijonarjev r
Na občnem zboru dne 16. januarja
Ljubljani, registrovana zadruga z ome 1933. so se rzpremenila zadrugina pra
jeno zavezo.
vila v §§ 5., 11., 16., 24. in 33.

Štev. 20.
Vsak zadružnik jamči s svojimi oprar
vilnimi'deleži in pà z" njihovim petdesetkratnim zneskom.
Izbriše se član načelstva Burkeljc
Alojz, vpiše pa član načelstva Gomišček
Florijan, stavec v Ljubljani, Vič, Trža
ška c. 9.
''
Deželno kot trgovinsko sodišče
r Ljubljani, odd. III.,
dne 26. januarja 1933. t
Firm. 58 — Zadr. IX 254/4

!

;

••••••tf.':=;---

279.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 9. februarja 1933.
Besedilo: Zadružna zveza v Ljublja
ni, registrovana zadruga z omejeno za
vezo.
; Izbriše se član načelstva Sagaj Aloj
zij, vpiše pa član načelstva dr. Schaubach Franc, okrožni inšpektor v pok.
' v Mariboru.
Deželno kot trgovinsko sodišče
r Ljubljani, odd. III.,
dne 26. januarja 1933. . .
Firm. 45 — Zadr. II 96/88
*
280.
Sedež: Maribor.
Dan vpisa: 1 23. februarja 1933. .
'
Besedilo: Kreditna zadruga državnih
uslužbencev, registrovana zadruga %
omejeno zavezo r Mariboru.
Dosedanja pravila se nadomestuje'jo
z novimi pravili izpremenjeni v smislu'
zakona o zadrugah drž. uslužbencev od
10. novembra 1931., ozdr. od 6. febru
arja 1932.J >Službene novtae« br. 27/XI.
Obratni predmet je:
1. da med svojimi olani razširja smi
sel za varčevanje;
2. da sprejema hranilne vloge od
svojih Članov in nečlanov;
3. da daje posojila svojim članom s
kolikor mogoče ugodnimi pogoji; ,
4. da organizira posebne sklade (čl. 7.
zak., t. 6. in 9.), s katerimi ali sama
ali s sodelovanjem Saveza ali, drugih
zadrug, ki so članice Saveza, vzdržuje
in podpira razne socialne, humane in
zdravstvene ustanove v korist ' svojih
članov in njihovih otrok;
5. da sklepa za svoje namene ugodna
posojila, kolikor ji ne zadoščajo njena
sredstva;
' 6. da vrši plačila za svoje člane in
izterjuje zanje njihove terjatve in
7. dia posreduje za svoje člane vs5
posle zavarovanca.
Vsak zadružnik jamèa s svojim opra-,
vilnim deležem in pa še z njegovim
štirikratnim zneskom.
Podpis firme se vrši tako, da pod
napisanim ali natisnjenim ali e štampiljko odtisnjenim naslovom zadruge
pristavita lastnoročni podpis predsednik,
(odnosno podpredsednik) in en član
upravnega odbora ali dva člana uprav
nega odbora.
Okrožno kot trgovinsko sodišče
r Mariboru,
dne 23. februarja 1933." .
Firm. 163/33 — Zadr. IV. 39/5.
,

*

Štev. 20.

.Stran 107.

281.
Sedež: Prevoje.
Dan vpisa: 13. februarja 1933.
Besedilo: Mlekarska zadruga na Prevojah in za okolico, registrovana zadru
ga z omejeno zavezo.
' .
Izbrišejo se člani načelstva: Rak Lovvrenc, Capuder Franc, Iglic Tomaž, Po
ljane Jože, Lukman Primož in Osolin
Anton; vpišejo pa se člani načelstva:
Sare Jakob, posestnik, Vrba št. 7; Rus
Franc, posestnik,. St. Vid 17; Poznič
Josip, posestnik, Gradišče št. 16; Lon
čar Janez, posestnik, Prevoje; Petek
Ivan, posestnik, Rafolče, in Tekavc Fr.,
posestnik Rafolče.
'
Deželno kot trgovinsko sodišče
v Ljubljani, odd. III.,
dne 9. februarja 1933.
Firm 79 — Zadr. III 56/61

I

282.
Ssdež: Sv. Miklavž.
Dan vpisa:. 23. februarja 1933.
' . Besedilo: Posojilnica za Sv. Miklavž
; in okolico pri Sv. Miklavžu, registro• v ana zadruga z omejeno zavezo.
Izbrišeta se dosedanja člana načel' 8 lva Zadravec Martin m Pavličič Jožef,
v
pišeta pa novoizvoljena člana načels
tva Govedič ,Alojz, kovač v •
. Vuzmetin- сиа^јл Po-žgan Alojz, pos.v Jastrebcih.
Okrožno kot trgovinsko sodišče
;.t
v Mariboru,
•"
dne ! 23. februarja 1933.
Firm. 164/33 — Zadr. I 32/39.

.:'

*

283.
Sedež: St. Vid nad Cerknico.
,. Ban vpisa: 10. februarja 1933.
^.Besedilo: Kmetijsko društvo v Št.
"• v ' d u nad Cerknico, registrovana zadru
gi 8a z omejeno zavezo.
I' ^ Izbrišeta se člana načelstva Pirman
i, J anez in Tekavec Jane«.
Deželne kot trgovinsko sodišče
v Ljubljani, odd. III.,
.-,/"
dne 26. januarja 1933. ' '
Firm. 62 — Zadr. VI 271/24
284. ' . . . . - . .
"ß&dez: Vage1 pri Medvodah
Dan vpisa: 10. februarja 1933
S ? e s e d i l o : Vodovodna zadruga v Vaaft
pri Medvodah, registrovana zadruKa
z omejeno zavezo.
. " o sklepu občnega zbora z dne 29.
.^cembra 1932. se je zadruga razdru• l a i n . P r e š l a v likvidacijo.
:
-fc»i }H vida tor ji so dosedanji člani na•" bistva.
Likvidacijska firma: kakor doslej s
.,. y " s t a v k o m ' »v likvidaciji«.
ß . ^ P i s firme: Likvidatorji skupno
wa
Pi?uJejo likvidacijsko firmo.
Deželno kot trgovinsko sodišče
v Ljubljani, odd. III..
":* •>-„_, d n e 26. Januarja 1933.
•"••& F i f t n - 5 1 - Zadr. VIII. 268/10

285.
Sedež: Vič
Dan vpisa: 9. februarja 1933.
Besedilo: Ljudska hranilnica na Viču,
registrovana zadruga z neomejeno za
vezo.
Izbriše se član načelstva Belič Anton,
vpiše pa član načelstva Babnik Janko,
posestnik v Rožni dolini VII/12.
Deželno kot trgovinsko sodišče
v Ljubljani, odd. III.,
dne 26. januarja 1933.
Firm, 67 — Zadr. IV 237/37
*
286.
Sedež: Vrhnika.
Dan vpisa: 24, februarja 1933.
Besedilo:-Kmetska posojilnica vrhni
ške okolice, registrovana zadruga z
omejeno zavezo na Vrhniki.
Na občnem zboru dne 7. februarja
1933. se je izpremenil § 3*3. zadruginih
pravil.
Načelstvo sestoji iz ravnatelja, njego
vega namestnika in petih odbornikov.
Deželno kot trgovinsko sodišče
v Ljubljani, odd. III.,
. dne 17. februarja 1933. "'
Firm. 132 — Zadr. I 11/9.1

Razglasi raznih uradov
in oblastev
Štev. 2888/335—1933.

- 593 3 - 2

Razglas o licitaciji.
Mestno načelstvo v Mariboru razpisu
je za izvršitev parketarskih, tapetniških
in steklarskih del pri zgradbi poslopja
za carinsko pošto in carinske urade na
glavnem kolodvoru v Maribora
I. javno pismeno ponudbeno licitacijo
na dan 23. marca 1933. ob enajstih
v sobi št. 5 mestnega gradbenega uradt»
v Mariboru. Pojasnila in ponudbeni
pripomočki se proti plačilu napravnih
stroškov dobivajo med uradnimi urami
istotam, soba št. 3.
Ponudbe naj se glase v obliki popu
sta v odstotkih (tudi z besedami) na
vsote odobrenega proračuna, ki znaša:
1. za tapetniška dela Din 24.553-—
2. za parketarska dela „ 244.222-22
3. za steklarska dela
„ 168.273-88
Skupaj

. . .

Konkurzni razglasi

Din 437.049-10

Ponudbe je kolkovati po § 9. zakona
o izpremembah in dopolnitvah zakona
638 o taksah z dne 25. marca 1932., s l u ž b e 
S 13/32—36.
ne novine« br. 70/XXIX z dne 26. mar
287.
ca 1932.
.
; •:
Določitev naroka za
|
Podrobnosti razpisa so razvidne i z
razglasa o licitaciji v >Službenih noyiprisilno poravnavo.
nah« in na razglasni deski mestnega
Prezadolženec Korenčir Franc, imet načelstva mariborskega.
nik tiskarne •»Jadran« v #ôyenjgradcû.
Mestno načelstvo v Mariboru,
Za razpravljanje in sklepanje' o prisilni poravnavi,' ki jo predlaga prézadne 27. februarja 1933.
dolženec, se določa narok na dan 29.
marca 1933..ob 9. Tiri pri tem sodišču,
*
soba št. 1.
No.2483/2.
645
Prezadolženec mora priti k naroku
osebno. ;
.,'
Razglas.
Okrajno sodišče v Slovenjgrndcu, odd. L,
• Dražba lova obč. Grajska vas za dobo
dne 2. marca 1933. ..
od 1. aprila 1933 do 31. marca 1935
*
bo dne 29. marca t. 1. na sreskem na91
čelstvu, soba št. .7.
Sa 3/33-1
646
288.
Dražbeni pogoji so med uradnimi
urami v uradu sreekega načelstva vsa
Poravnalni oklic.
komur na v,pogled. . .
Uvedba poravnalnega postopanja o
Sresko načelstvo т Celju,
imovini Ozimka Franceta, trgovca v
dne 1. marca 1933.
Selih pri Šumberku 3, pošta Zagradec.
Poravnalni sodnik: dr. Cvetko Fran,
*
starešina okrajnega sodišča v Treb
njem.
Štev. 1209/5.
639
Poravnalni upravitelj: Mastnak-Fran,
javni notar v Trebnjem.
Razglas o dražbi lova.
Narok za sklepanje poravnave pri
Dražba lova občine Brezovica, ki bi
okrajnem sodišču v Trebnjem 13. aprila se morala vršiti dine 16. marca 1933
1933. ob 10. uri.
pri sreskem načelstvu v Kamniku, se
Rok za oglasitev terjatev pri okr. s tem preklicu je.
sodišču v Trebnjem do 8. aprila 1933.
Sresko načelstvo v Kamniku,
Okrožno sodišče v Novem mestu,
i dne 6-, marca .1933.
~odd. IL, dne "7. marca 1933.

*

Stew. 2G\

tftran 108.

643 benem listu kraljevske banske upravec

No. 1853/5

Razglas.
LOT občine Št. Jani bo na javni
dražbi oddan v zakup za dobo od
1. aprila 1933. do 31. marca 1936.
:. Dražba se bo vršila v sredo, dne
29. marca 1933. pri sreskem načelstvu
v Krškem, v sobi št. 6, ob 10. uri dop.
Dražbeni pogoji se lahko vpogledajo
do dneva dražbe med uradnimi urami
pri sreskem načelstvu v Krškem.
Srcsko načelstvo v Krškem,
dne 6. marca 1933.
*
T. No. 348/50—1933.
651—3—1

Razglas.
Tehnični razdelek pri sreskem načel
stvu v Mariboru levi breg razpisuje po
nalogu kraljevske banske uprave Drav
ske banovine V. No. 229/1 z dne 19. ja
nuarja 1933.
drugo javno ustno licitacijo za dobavo
gramoza
za državne ceste y letu 1933./34., in
sicer:
: a) dne 5. aprila 1933. ob 9. uri v pi
sarni tehničnega razdelka v Mariboru:
1. za državno cesto Ljubljana-Mari
bor od km 12400 do km 134-640 1150
m* jesenskega in 350 m 3 pomladan
skega*
- t e r z a dri. cesto Maribor—Ptuj od km
04)00 do km 11000: 600 m' jesenskega
in 300 m 3 pomladanskega, vsega skupaj
2400 m 3 iolčenca eklogita iz drž, kam
noloma na Reki ali iz ban. kamnoloma
v Zg. Bistrici.
Izklicna cena Din 135-— za 1 m 3 ;
2. za drž. cesto Maribor—drž. meja
od km 137-400* do km 154179: 600 m 8 je
senskega- in 300 m* pomladanskega,
3
skupaj 900 m tolčenca eklogita iz banovinskega kamnoloma v Zg. Bistrici.
Izklicna cena Din 150'— za 1 m 3 ;
D) dne 6. aprila 1933. ob 10. uri pri
Sreskem načelstvu v Dolnji Lendavi za
drž. cesto Čakovec—Dolnja Lendava—
madSareka meja od km 98*00 do km
103-920: 125 m 3 jesenskega tolčenca,
izklicna cena Din 155*—.
Za drugo licitacijo veljajo isti pogoji
kakor za prvo ustno licitacijo. Popolni
razglas slej v >Službenib novinah« br
21 z dne 30. januarja 1933.. in v >Služ-

š t 9 z dne 1. februarja 1933.
Sresko načelstvo v Mariboru levi breg,
dne 9. marca 1933.

*

041

Narodna banka
Kraljevine Jugoslavije
bo na podstavi sklepa trinajstega red«,
nega zborovanja delničarjev Narodne
banke izplačevala dividendo za pre
teklo 1932. leto po kuponu št. 6
Din 300'— (Tristo) po komadu.
Izplačevanje dividende se bo vršilo
pri bančnih blagajnah: v centrali in pri
podružnicah, počenši od
dne 8. marea 1933. leta,
in sicer na osnovi kuponov, uvedenih
po aritmetičnem redu v spisek, ki se
dobi pri bančnih blagajnah.
V Beogradu, 7. marca 1933.
Br. 39633.
Uprava
Narodne banke.
*
Opr. št. 233/7-1933-1.
655

Razglas o licitaciji
Okrožni urad za zavarovanje delavcev
(OUZD) v Ljubljani razpisuje na dan
30. marca 1933. javno pismeno olertno
licitacijo za sukcesivno dobavo raznih
tiskovin.
Pravilno kolkovane ponudbe (do zne
ska Din 100.000-— s kolkom za Din 100^
nad Din 100.000 pa s kolkom za Din
200) se morajo vložiti v zaprtem In za
pečatenem ovitku, na katerem mora bi
ti označba: >Ponudba na opr. številko
233/7—1933-1« do 30. marca 1933 do
11. ure dopoldan v sobi št. 205, Miklo
šičeva cesta It. 20/1.
Ponudbe se morajo vložiti na pose'
nih tiskovinah, ki se dobijo oberem r
splošnimi in podrobnimi pogoji, ter z
vzorci tiskovin za ceno Din 30-— pri
Okrožnem uradu za zavarovanje delav
cev v Ljubljani, Miklošičeva cesta št.
20/1. soba št. 233. od 8. do 12. ure.
Licitacija se vrši označeni dan ob
11. uri dopoldne v sobi št. 200, na Mi
klošičevi cesti št. 20.
Okrožni urad za zavarovanje delavcev
v Ljubljani,
dne 7. marca 1933.

Razne objave
Opr. štev. 409.

636

Vabilo
na redni letni občni zbor
združenja trgovcev za srez
Maribor levi in desni breg
v Mariboru,
ki bo v nedeljo, dne 26. marca 1933.
ob 13. uri v dvorani hotela >0rek v
Mariboru, Grajski trg,
z naslednjim
dnevnim redom:
1. Pozdrav predsednika;
2. čitanje zapisnika zadnjega občnega
zbora in važnih odlokov;
3. poročilo načelstva;
4. poročilo tajnika;
5. blagajniško poročilo;
6. poročalo šolskega odbora;
7. poročilo načelnika sekcije lesnih
trgovcev;
8. proračun za leto 1933;
9. določitev letnih doklad;
10. volitev celokupne uprave po § 367
zakona o obrtih;
11. volitev nadzorstvenega odbora;
12. volitev šolskega odbora;
13. raznoterosti.
Udeležba vseh članov obvezna. Kdor
bo brez upravičenja izostal, se mu bo
naložila globa po §§ 7. La 8. pravil zdru
ženja.
Vsak član se mora izkazati z vabilom.
Uprava.

*
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Preklic.
Podpisani izjavlja, da ni plaìnlk za
dolgove,' katere bi napravila njegova soproga Stanka Modic, roj. Dovgan, sedaj
stanujoča v Ljubljani.
Modic Milan s. r., veleposestnik v Novi
vasi, občina Bloke.
4
*
650

Objava.
Podpisani Zupane Miroslav, brivski
pomočnik, proglašam svojo Delavsko
knjižico, ki mi jo je izdala mestna ob
čina ljubljanska, na katere območje,
spadam, za neveljavno, ker sem jo na
dan 15. sept 1932 izgubil v'vlaku med
vožnjo iz Maribora v Ljubljano.
Zupane Miroslav s. r,

,

Izdaja kra']fvska banska uprava Dravske banovine Urednik Pohar Robert v LJubljani.
Tiska in zalaga: Tiskarna Merkur s Ljubljani; njen predetavnikj Q. Michalak v Ljubljani,

—

1

•;

Poštnina plačana, r gotovini.

KRALJEVINA

JUGOSLAVIJA

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

V LJUBLJANI, dne 15. marca 1933.

Letnik

IV.

VSEBINA:
162. Odloîba obïe seje državnega sveta «lede prijavljanja carini
159. Pravila okrožnih odborov öbrtriläkih- združb.. IGO. Državni strokovni izpiti uradniških pripravnikov v mini
zavezanih predmetov,-ob'prihodu iz inozemstva,.
strstvu za Rradbe.
. - . ' , .
163.
Razne objave iz »Službenih novin«.
161. Objave banske uprave o pobirànjtf obž. trošarin-v L 1933.
:VJ

'I . 2 . podpira združbe, zastopane v okrožnem odboru,
' pri izvrševanju njih nalog, jim daje o tem navodila, obvestila in nasvete in sttrbi po predpisih zakona o obrtih
• in navodilih pristojnega óbtóst va in 1 zöornice za enotnost
v poslovanju in postopanju po vseh vprašanjih, ki spadajo v področje združb, zastopanih v okrožnem odboru;
3. spremlja vse važne pojave po tehniških in stro
Na osnovi § 392., odstavka (»>; zakona o obrtih predkovnih vprašanjih vseh obrtov,, v. svojem območju;
pisujem tale obrazec z a '
'
. 4. dela za strokovno izobražanje obrtnikov in o b r t 
niškega pomladka v svojem obmöcjuy zlasti s tem, 4 a
prireja konfetence^, sestanke, predavanja, razstave,
okrožnih odborov obrtniških združb.*
osnavije muaëje, učenske i n pomočniške ..domove, in dni\ge ustanove za pospeševanje obrtništva, podpira stro-•
I..Naaav* sedež, obibočje.
kovno izohraŽanje s tein, da izdaja in picepešuje, etrov
•''• • • ' " - . ' - • • • •
. Členki: •
; kovne knjige, liste in Časopise, objavlja strokovne članke
; in spise;
• Na .osnovi § 392. aakona- o. ifotiâh a dtì.e Si novem- :
6. otvarja strokovne šole in tečaje in podpira strobra 1931. se ustanavlja okrožni odbor obEtaiäkdh združb
ikovni pouk; ,. •..•'..'"•''.:•'
•••':'
S'.'ačdcžsia Vf^,.„i., ,„„„„'„^.-,;i,^(i,„j,i.-»..H..». i. ...
6. organizira informacijsko službo po vseh-vpraša
' O k r o ž n i odbor©bseza otantigje BSéioàn^h Brezov:
njih, ki' imajo pomen za «bitno poslovanje;'
7; podpira ümno habaVo sirovm, tiéluje. za olajšanje
''kredita 4 n ' tehniško izpopoifcjevanjle strok, z a s p a n i h v
Naziv je: Okçozai odbox obrtid$ßb; adruaJ/vлi okrožnem odboru, podpira osnavljaiije in. r*azvoj giospoidarskih zadrug ih ustanov za skupno n^bavljafcje, za:
'••. Pečat okrožnega odbora Џ*&#ф*: o b l i k é u » aasètjw'} skupno proizvajanje in prodajanje proizvodov, za dajanje
Jkreälta; -•
.'" **
naslövin^kraj BBdtóaokrotóog*«ìb«|a.
' r •&< se briga zä koristi obrtništva pri javnih nabavah
Okró2nì 'odbor je pravna овошк.. ' ,\
>iu deffi;
•
'. ;;' '-'•
':
9. skrbi za zakonsko sestavljanje komisij za oprav
ljanje mojstrskih izpitov in za njih pravilno poslovanje;
lt. Naloge.,
'.
10. ustanavlja in "podpira človekoljubne sklade i n ,
•\ ctó'-a.".
jdïuge ustanove za podpirknje poedinih'pridóbitnìkóv in
r. Okrožnem^ odboju,obrtniška zdmžb. Je naloga, z*- 'njihovih, rodbin v stiski, -starosti in ob smrti, pospešuje
atopati in pospeševati, skupne stanovske in gospodare}» ; ,f zavarovanje za bolezen^ onemoglost, starost'•.' in "smrt Ičla,koriš4i obrtništva, zastopanega r združbah rokodelskih jniov združb,, zastopanih v okrožnem ^p^r^.*Ì3u; "ösnavjljä t'üdi.artige socialne ustanove, koristne'za.'otpiìke i n .
obrtnikov, ki sestavljajo, okrožni odbor.
.
i ,
{njffi
pomoŽT№osebje;
"
'"''''.',.•
,-.- O k r o ž n i ^ b o r . y r ä ^ ^ ^ l e ' i n a ^ Z : ': : ';•;'
:-. l^PÇep^uie. ataiMivske,ia;ioapo^^k& o ^ a ^ a o j e . i * : .ill.-sodeluje glede posredovanja dela a. javnimi bor
. . . . . . ,;. ,../......» ;
<•
Obrjnikpv;',, Г ' •" :,:.'.-'
, ;. ' - bami dela;
_•] *v>SIultìenei nbviriô кМ1<#Ш:ЈиЈ№ШЦа<Њ fflïéf i «',12. nadzira fednö! ùiravnaVànjfef исеаеШrazméïil po

Uredbe osreéaieyfàèe»

pravila

(,••

\ ><?'

/
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13. zbira in sestavlja statistične in druge podatke
včlanjenih združb, obrtov njihovih članov in njihovega
pomožnega <>sebja, letna poročila o stanju obrtništva v
svojem Območju;
14. daje na zahtevo državnih in samoupravnih oblaštev in njihovih organov in zbornic ali pa po lastni po
budi zahtevane podatke, izjave, pojasnila, mnenja in
predloge o gospodarskih vprašanjih, ki se tičejo obrt
ništva dotičnega območja;
16. odreja bodisi po lastni pobudi ali na predlog
združb vse ukrepe za obrambo in zaščito koristi obrt
ništva, zlasti zoper neupravičeno poslovanje, in pazi,"da
se pravilno uporabljajo zakon o obrtih in ostali zakonski
predpisi;
16. vlaga prošnje in pritožbe članov združb, včla
njenih v okrožnem odboru, in zastopa njih koristi pri
državnih in samoupravnih oblastvih, njihovih organih
in zbornicah;
17. podpira zbornico v izvrševanju nadzorstva nad
združbami;
18. vrši tudi vse druge naloge, ki so označeni z za
konom o obrtih, z uredbami in pravilniki.
Okrožni odbor z banovo odobritvijo lahko ustanovi
skupni razsodniški odbor za reševanje sporov med člani
združb in njihovimi službojemniki iz službenih razmerij.

III. Člani okrožnega odbora, njihove pravice
in dolžnosti.
fČlen 3.
.
Članice okrožnega odbora so vse združbe rokodel
skih obrtnikov, ki imajo svoj sedež v območju okrožnega
odbora. Članstvo v okrožnem odboru je obvezno.
Članice ao dolžne obveščati okrožni odbor o številu
svojih članov, o članih uprave, o izpremembah v »pravi,
o volitvi delegatov za okrožni odbor in jim morajo vro
čiti pravila, kakor tudi vsako njih izpremembo.
Člen 4.
Članice okrožnega odbora imajo pravico:
1. udeleževati se v smislu pravil poslovanja okrož
nega odbora;
2. podajati skupščini in upravi okrožnega odbora
na zahtevo ali po lastni pobudi predloge o vseh vpra
šanjih iz poslovalne pristojnosti okrožnega odbora.
Članice se morajo ravnati točno po pravilih in izpol
njevati obveznosti po teh pravilih. Uživajo vse pravice,
ki jim'pripadajo po pravilih. Dolžne so plačevati člana^rino in prispevke za okrožni odbor po odredbah teh pra
vil in vročati statistične podatke in druga pojasnila ter
odgovarjati na vprašanja .okrožnega odbora.
Člsn 5.
Zoper članice in njih delegate, ki se pregreše zoper
ta pravila ali zoper koristi okrožnega odbora, sme izreči
okrožni odbor naslednje disciplinske kazni:
1. pismeni opomin;
2. denarno kazen do 1000*— dinarjev;
S. odvzem pravice govora po njih delegatih na skup
ščini, kakor tudi aktivne in pasivne volilne pravice teh
delegatov.
Kazen po točki 3. se izreče lahko največ za leto dni,
ob ponovitvi pa za dve leti.
Penarne kazni se stekajo y blagajno okrožnega od
bora in se smejo uporabiti za humanitarne namene.

21. kos.
Kazni se morajo plačati v 15 dneh od priobčitve, odi
nosno od vročitve sodbe. V nasprotnem primeru jih iz
terja upravno oblastvo prve stopnje z izvršbo. Zoper
sodbo se sme kaznovana članica ali delegat pritožiti v
15 dneh od priobčitve, odnosno vročitve sodbe na na
slednjo skupščino. V tem primeru začne teči rok za
plačilo kazni od dne priobčitve, odnosno vročitve skup
ščinske odločbe o potrditvi sodbe. ,
'•' ' \
.." Člen 6.
Članstvo v okrožnem odboru,prestane s prestankom
združbe ali z izločitvijo združbe obrtnikov v kakšen drug
okrožni odbor.
Člen 7.
Okrožni odbor ima lahko tudi častne člane. Častne
člane voli skupščina okrožnega odbora na predlog upra
ve izmed oseby zaslužnih za napredek obrtništva. Častni
člani 'imajo pravico, dajati na skupščini nasvete in ob
vestila, nimajo pa ne aktivne ne pasivne volilne pravice.

IV. Organi okrožnega odbora.
Člen 8.
Organi okrožnega odbora &o:
.
.
1. skupščina;
2. uprava;
•
ч
3. nadzorni odbor;
4. odbori;
5. častni odbor.
Skupščina.
, <
Člen 9.
Skupščina okrožnega, odbora je vrhovni organ okrož
nega odbora. Sestavljajo jo "delegati včlanjenih združb.
Delegati se volijo na letnih skupščinah združb roko
delskih obrtnikov izmed teh za letšo;dni. Število dele
gatov se določa po številu. članov poedinih združb roko
delskih obrtnikov. Vsaka združba ima na vsakih 50 čla
nov pravico do enega delegata. Za vsakega delegata se
veji tudi namestnik.
Za delegate se ne morejo voliti osebe, zoper katere
se vodi disciplinsko postopanje zaradi zanemarjanja
dolžnosti v upravi združbe ali ki so po § 389. zakona
o obrtih izgubile kvalifikacijo za člana uprave združbe.
Če nastopijo te okolnosti pri osebi, ki je izvoljena za
delegata, ne more vršiti funkcije delegata.
Delegati se morajo izkazati na skupščini z izkaznico
svoje združbe. Delegati vrše svoje pravice osebno in jih
ne morejo vršiti po pooblaščencih. Namestniki ae ude-,
Iežujejo poslovanja skupščine okrožnega odbora, če je
odrejeni delegat zadržan.
"' " -,
Pri glasovanju je prepuščeno poedinim delegatom,
opredeliti se po lastni izprevidnosti. Če se glasuje o
vprašanjih, o katerih rešuje skupščina združbe, ki jo
predstavlja d<Jtičjii delegat, je delegat pri glasovanju
vezan na tako. rešitev. To mora delegat pri glasovanju
izjaviti. :
'•'•,'
Člen 10.
Skupščine so redne in izredne.
Redna skupščina"je praviloma enkrat na leto, in to
v prvem tromesečjuл vsakega lota, izredna pa; kadar
upfrava okrožnega odbora to spozna za potrebno ali nad- '
zorni odbor ali večina včlanjenih : združb to zahteva.
Izredna skupščina se skliče najkeeneje v dveh mesecih
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po sklenjeni odločbi, odnosno po prijavljeni zahtevi. Če
uprava tega ne stori, skliče skupščino na zahtevo nad
zornega odbora zbornica, Kraj zborovanja izredne skup
ščine določi uprava okrožnega odbora.
Uprava sestavlja dnevni red skupščine in ga vroči
najmanj 14 dni pred zborovanjem skupščine vsem.združ-'
bam z označbo kraja in časa, kjer in ko naj skupščina
zboruje.
Skupščino skliče predsednik, če pa je ta zadržan,
podpredsednik, odnosno najstarejši član uprave.
<
O sklicu skupščine je obvestiti zbornico in obče
upravno oblastyo prve stopnje v istem roku. Nadzor
stveno oblastvo sme, skupščino prepovedati, če ugotovi,
da so na dnevnem redu vprašanja, ki n e ustrezajo pra
vilom okrožnega odbora.
Člen 11.
Skupščina se skliče ali s pismenim pozivom vsakemu
članu ali po novinah, ki jih^določi skupščina vsako leto,
najkesneje 15 dni pred skupščino. V sklicu morajo biti
označeni. datum, ura/začetka, lokal in dnevni red skup
ščine.
/
člen 12.
Skupščini predseduje predsednik okrožnega odbora,
če pa je zadržan, podpredsednik; če je tudi podpred
sednik zadržan, predseduje skupščini nastarejši član
uprave. Ce ta ne utegne ali noče, kakor tudi v primerih,
ko skliče skupščino zbornica po členu 10. teh pravil,
predseduje skupščini oseba, ki jo izvoli skupščina izmed
prisotnih delegatov.. Predsedujoči vodi delo skupščine,
pazi, da se drži skupščina objavljenega dnevnega reda,
daje in odvzema delegatom Tjesedo in vobče skrbi za red
pri skupščinskih razpravah. V izvrševanju svoje naloge
ima pravico opomina, po ponovnem opominu pa tudi
pravico, odstraniti tiste delegate, ki bi kršili t e d in žalili
dostojanstvo skupščine. . ••
Cien 13.

4

Skupščina sklepa z absolutno večino glasov prisot
nih delegatov. Ob enaki razdelili glasov odloči glas
predsedujočega.
Za pravnóveijavno razpravljanje, in «klepanje skup
ščine je treba, da je na njej zastopana tretjina članic.
Ce ne pride na skupščino zadostno število članov, sme
skupščina eno uro po času, določenem za začetek skup
ščine, razpravljati in sklepati o predmetih,, ki so na
dnevnem redu, neglede na število zastopanih članic.
O predmetih, označenih pod točkama 5. in 10. čl. 16.,
l&hko skupščina rešuje tudi, če je na njej prisotna naj
manj polovica vseh članov. Za sklepe, s katerimi se iz
dajajo posebna pravila za. poedine namene okrožnega
odbora iz točke 3. člena 16.,. je potrebno, da je zasto
pana na .skupščini najmanj četrtina .vseh članic. Glede
izprenîemb i n dopolnitev pravil velja.odredba člena 39.
teh pravil.
Členil:

slednji točki dnevnega reda, ki mora biti vselej pridrža
na takim vprašanjem.
Člen 15.
Glasovanje je javno. Za volitev organov okrožnega
odbora kakor tudi v vseh osebnih vprašanjih mora biti
glasovanje tajno. Če ni prigovora, se sme opraviti volitev"
tudi z vzklikom.. .
Tajnó se glasuje tudi, če to zahteva ^retjina prisot
nih delegatov. Imenski se glasuje, če to zahteva tretjina
prisotnih delegatov.
_
Člen 16. *
Skupščina je pristojna odločati:
1. o odobritvi, proračuna razhodkov jn dohodkov za
prihodnje leto, končnega računa in poročila o poslovanju
uprave in nadzornega odbora, o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu odboru in o določitvi vpisnine
in višine morebitnih posebnih prispevkov za okrožni
odbor; ,*
i
2. o volitvi članov uprave in nadzornega o/dbora in
njihovih namestnikov kakor tudi častnih članov, kolikor
se volitev vrši;'
3. o izpremembah in dopolnitvah, pravil okrožnega
odbora in drugih posebnih pravilnikov za poedine na
mene okrožnega odbora;
4. ö naknadni odobritvi razhodkov, ki niso določeni
v letnem proračunu;
5. o nabavljanju, odsvajanju in obremenjanju ne
premične imovine in o zadolževanju združb, če se ta
dolg ne more izplačati iz rednih dohodkov v dveh po
slovnih letih;
6. o terjatvah okrožnega odbora proti članom upra
ve, ki so nastale iz, opravljanja poslov, in o volitvi, po
oblaščencev za pregon in vtoževanje teh terjatev; -t 7. o osna vijanju strokovnih šol in tečajev in o nji
hovi organizaciji;
8. o osnavljanju in vzdrževanju muzejev, učenekih
in pomočniških domov itd.;
.
9. o postavljanju stalnega pomožnega osebja okrož
nega odbora;
».
10. o osnavljanju in organizaciji podpornih in dru
gih humanitarnih skladov;
ч
11. o volitvah članov komisije za mojstrske izpite;
12. ustanavljati strokovne odbore in jim določati
poslovna red;
13. odločati o predlogih in pritožbah, ki so na dnev
nem redu.
*
.
Sklepe po točkah Iv, 3., 4. in 5. je predložiti zbor
nici v odobritev. Dokler se sklepi ne odobre,: se ne smejo
iZVrŠiti.
;
.
1
Člen 17.
Člani uprave in njihovi namestniki se volijo tako,
da so Vse stroke v upravi sorazmerno zastopane.
Volitev smejo odkloniti samo, člani:
1. ki so prestopili 60 let starosti ali ki zaradi boleh«
nosti izvolitve ne morejo sprejeti; .
\
'
, ,2. ki, dokažejo, da bi zbog svojih poslov neizogibno
morali biti daljšo dobo odsotni od rednega stahovaliSča;
3* ki so dolžnost člana uprave že-opravljali
^ Člani ste lahko volijo ižnova za člane i uprave.

r Skupščina sme sklepati samo. o predmetih, ki so
postavljeni na dnevni red ali ki so upravi okrožnega
odbora po poedinihzdružbah najmanj tri dni pred skup
ščino pismeno prijavljeni G predmetih, кд niso postav
ljeni na dnevni red, se sme samo posvetovati, ne sme. se
Pa lizdati odločba. Prav tako,.se smé, tudi r^evati o ;
,'.. V'.~ • • • : ." ' • £ * e n Џ " sklicu'nove skupščine, ne da-,hi bilo postavljeno to vpra
A, poslovan ju skupščine se mora voditi zapisnik; ?šanje na dnevni r e i O vprašanjih» ki niso postavljena
„
j . - ^je,treba,
, . » ™ ™navesti.vse
, « , « , , « važflej|e-;momente
уи^ч^-.шишвшв IL
njem
iz sKupsciskupščiaa dnevni çed, se je dopustno posvetovali s a m p l n po- , №t i m e n a vseh prisotnih članov, vse predloge in sklepe,,
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število glasov, s katerimi 90 bili poedini sklepi spre upravnega oblastva prve stopnje na sedežu okrožnega
jeti; če pa je bilo glasovanje imensko, tudi imena čla odbora. Število članov te uprave znaša
.»:....
nov, ki so glasovali za predlog in zoper predlog, kakor
Širšo upravo sestavljajo člani ožje uprave, kakor
tudi imena tistih, ki so se morebiti vzdržali glasovanja. tudi člani, ki jih izvoli skupščina za leto dni izmed-dele
^Zapisnik vodi zapisnikar, ki ga odredi predsednik. gatov združb rokodelskih obrtnikov zunaj sedeža okrož
Zapisnik skupščine overavljajo overovatelji, ki jih voli nega odbora, število članov širše uprave znaša .....'
skupščina.
Članom ožje in širše uprave se izvolijo namestniki
Okrožni odbor mora vročiti zbornici v 15 dneh po v istem številu.
opravljeni skupščini overovljeni zapisnik o skupščini
Uprava se konstituira v svoji prvi seji. Predsednik
Prav tak zapisnik je vročiti tudi banski upravi preko in podpredsednik okrožnega odbora morata stanovati
prvostopnega občega "upravnega oblastva na sedežu v kraju sedeža okrožnega odbora.
okrožnega odbora.
Dolžnost Članov uprave je častna, toda poedinim
Člen 19.
članom uprave zunaj sedeža okrožnega odbora se sme
,••""'
Zoper skupščinske sklepe se smejo pritožiti na izplačevati potni strošek.
zbornico v 15 dneh samo tiste članice, ki so bile na
Člen 21.
•
skupščini zastopane.
V področje ožje uprave spada opravljanje vseh
Vsak sklep skupščine, po katerem nastajajo pravice
in obveznosti za vse članice, se mora že drugi dan po poslov, kolikor niso pridržani drugim organom, zlasti
:
:
skupščini objaviti v prostorih okrožnega odbora *z ogla širšemu odboru in skupščini; izvršuje sklepe :• širše
• uprave kakor tudi naloge, ki jih ji poveri širša uprava1
som, ki nfora biti 15 dni tako razgrnjen.
iz svojega področja. Kjer obstoji v območju sreza ali
mesta s pravico občega upravnega oblastva prve stopnje
Uprava.
samo ena prisilna združba obrtnikov, vrši ožja uprava
okrožnega odbora tudi naloge združbe.
Člen 20.
• '.
V področje ožje uprave spada zastopanje odbora
1. alternativa:
Uprava je izvršilni organ okrožnega odbora. Uprava pred upravnimi oblasti, in sodišči nasproti članom.in.
je ožja in širša.
drugim osebam in odrejanje članov za mojstrske izpite
Ožjo upravo sestavljajo člani uprave združbe roko y poedinih primerih-ter oddajanje . mnenj, predlogov,.,
delskih obrtnikov, ki je ustanovljena za območje sreza izjav in obvestil oblaBtvom, zbornicam in drugim usta-.,
ali mesta s pravico občega ' upravnega oblastva prve novam in: korporacijam.
. .; . : '. .<
stopnje na sedežu okrožnega odbora.
• •••' člen 22. :
/.''.'':
Širšo upravo sestavljajo člani ožje uprave in pred
;
sedniki včlaHJ enih združb, odnosno njihovi namestniki.
Širša uprava opravlja
vse
posle
okrožnega
o
d
bp^j
;
Število članov širše uprave znaša .; kolikor ne spadajo'1'?' pristojnost
kakšnega
dragega
Predsednik in podpredsednik združbe rokodelskih organa okrožnega odbora/' ' v ' . ;
.' :..
.. •.••••
' .•
'
obrtnikov na sedežu okrožnega odbora sta obenem tudi
V področje širše uprave spada zlasti-tMe:-:
predsednik in podpredsednik okrožnega odbora.
1. upravlja dohodke in imovino okrožnega odbora^
Dolžnost članov uprave je častna, poedinim članom po sklepih skupščine;
uprave zunaj sedeža okrožnega odbora pa se smejo
2. sestavlja proračun razhodkov in dohodkov, letno
izplačevati potni stroški. "
poročilo in končni"račun in jih predlaga skupščini;;
2. alternativa:
'
3. pobira.С1апзкј vlog in predpisuje'določeni pri",
Uprava je izvršilni organ okrožnega odbora. Uprava spevek poedinim ičianieanv, '•.
Je ožja in širša.
i. izvršuje sklepa skupščine;
Ožjo upravo sestavljajo člani uprave združbe roko7
5. skrbi za skupno stanje in poslovanje okrožnega
delskih obrtnikov, ki je ustanovljena za območje sreza odbora, določa dnevni red in pripravlja predloge IA
ali ~ mesta s pravico občega upravnega oblastva prve skupščino;
'••'••''•'•'••':•.:
..: _ . .
stopnje na sedežu okrožnega odbora.
»
6. vodi evidenco članov, sestavlja statistiko včlanje- '
••
'•
' Širšo upravo sestavljajo člani ožje uprave kakor tudi nih združb; "
'.
• .'' :•
Sani, ki jih izvoli skupščina za leto dni izmed delegatov
7. namešča
in
odpušča
začasno nameščeno òeébjè i o :
obrtniških združb zunaj sedeža okrožnega odbora. Tem določa njih ; prejemke; .
' ' , if-.ч ;..
članom se izvolijo tudi namestniki, število članov širše
,:
8.
nadzira
ustanove
in'zavode
okrožnega
odbora:
uprave znaša
^.».
Širsa uprava je upravičena, prestopiti ;prott poahejši '
Predsednik in podpredsednik združbe rokodelskih
obrtnikov na sedežu okrožnega odbora sta obenem ludi odobritvi, skupščine ћа lotilo odgovornost prtfračpffžanajveč četrtino določede vsote letnih raZhodkovv
: ; '.
predsednik in podpredsednik okrožnega odbora.
i

•

•

Dolžnost članov uprave-je častna, toda poedinim
članom uprave zunaj sedeža okrožnega odbora se smejo
izplačevati potni stroški.
' S. alternativa:
Za primer, da je na sedežu okrožnega odbora na
osnovi § 442. zakona o obetih več združb:
Uprava je izvršilni organ okrožnega odbora. Up.rava
Je ožja in SirŠa.
• ••'.•''
Ožjo upravo äestavljajd ČlanT; k f jih' izvoli skupščina
za fefo d n i izmed delegatov,-ki'ififnujejo v ' o b m o č j u

člen-23.
Uprava (lurša l a oïjâ) rešuje posle svojega'področja ,
v sejah, ki jih sklicujte predsednikrödilöftno podprèdfcod»
nikj Če sta pa ta dva; zàdfzatftì,'nàlstaréj8i.c1au iup№vftPredsèìnik, odnosno £o41p^'eđšednik, odnosno 'flajetaföjsl<
član' uprave mora 'sklicati èejô,; 6e rfadzofM' òdfeor ''alt
tretjina člafaov upràVê1 to zahteva.- Tê^sej'é Шврајо potnW
veljavno, če jer v njih^pfisotna najmanj'роШШШжО^
uprave. Rešitve'ser вкГерајо «absolutno v^Čiiitf'pttftotnih
glasov. Ob enaM räzdettt^giasöv je odkrite* glt&ifi&L*
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sedujočega. Glasovanje je javno,' razen v osebnih vpra
šanjih.
. 0 poslovanju seje se vodi zapisnik, ki ga podpiše
predsedujoči z zapisnikarjem. ÜRrava mora vršiti svoje
posle vestno in hitro.
Člen 24.
Za okrožni odbor podpisuje polnoveljavno in ga
zavezuje predsednik okrožnega odbora z 'enim članom
uprave ali tajnikom — šefom urada okrožnega odbora.
Mimo teh podpisov morajo biti vsi spisi okrožnega
odbora opremljeni z uradnim pečatom okrožnega od
bora in vpisani v vložni zapisnik. Za ižkazilo uprave
pri opravljanju pravnih poslov zadošča potrdilo zbor
nice, da so v izkaznici označene osebe res člani okrož
nega odbora ob času, ko se izkaznica izda.
Predsednik rešuje vsa vprašanja, za katera ni treba
sklepov''uprave ali skupščine, podpisuje vse spise in raz
deljuje posle med člane uprave, kontrolira poslovanje
nameščenega osebja in je upravičen skontrirati blagajno
ter odrejati na lastno odgovornost proti naknadni odobriM uprave manjše nujne izdatke v okviru zneskov, s
katerimi sme uprava razpolagati.
Člen 25.
Za protizakonito in nevestno izvrševanje poslov
odgovarjajo člani uprave .solidarno s svojo imovino. To
ne velja za člane, ki so se zapisniški zavarovali zoper
dotični sklep, kakor tudi ne za člane, ki dotični seji niso
prisostvovali in s a s svojim poznejšim.ravnanjem niso
izjavili za soglasne z dotičnim sklepom.
Člen 26.
Ža 2.: in 3. alternativo člena 20:
Če se izprazni kakšno člansko mesto v upravi pred
iztekom mandata, se popolni z namestnikom. Mandat
namestnika traja> toliko, kolikor bi trajal mandat pred
nika, čigar mesto je namestnik zavzel.
.^•Öe se izprazni kakšno'člansko; mesto v upravi, pa
je" celotna lista namestnikov izčrpana, skliče uprava
skupščino odbora, na kateri se izvrši popolnitev, izpraz
njenega mesta, kakor tudi volitev vseh namestnikov.
V pogledu trajanja mandata veljajo tudi za to popolni
tev odredbe predhodnega odstavka.

Vsak član nadzornega odbora ima pravico prisostvo
vati vsem sestankom uprave, na katerih ima tudi pra
vico govora.
Člani nadzornega odbora vrše svoje posle brezplačno.
Odredbe členov 23., 25. in 26. teh pravil veljajo
ustrezno'tudi za nadzorni odbor.
Odbori.
Člen 29.
,
Okrožni odbori ustanove te-le stalne odbore:
Ti odbori razpravljajo'o vprašanjih, ki
se jim posebej nalože, kakor tudi o vprašanjih, ki jih
jim poveri uprava. Člane teh odborov voli« skupščina
okrožnega odbora. Za poslovanje odborov sme predpisati
okrožni odbor poseben pravilnik. Ta pravilnik odobruje
zbornica.
Okrožni odbor, sme ustanoviti po potrebi tudi začas-,
ne odbore za razpravljanje poedinih konkretnih vprašanj.
Častni odbor.
.-'..••
Člen 30.
Častni odbor je pozvan* reševati spore meid člani
cami, odnosno njihovimi delegati o vprašanjih, ki' izvirajo
iz medsebojnih razmerij. Ta odbor ima ._„.-.-... članov,
ki jih izvoli skupščina.

V. Urad okrožnega odbora.
. Člen 31. •
Za. opravljanje, vseh. administrativruli poslov usta
novi okrožni odbor svoj urad. Urad je sestavljen iž pisar
niškega osebja okrožnega odbora.
'
••;;•'
Tajnika kot šefa urada in vse staïno osebje postavlja
na predlog uprave^ skupščina okrožnega odbora. Tajnika
potrjuje zbornica. Začasno osebje postavlja uprava in
mu določa njegove prejemke. Pravice in dolžnosti name
ščencev, okrožnega'odbora se določijo 'Sipoçebnim pravil
nikom, ki ga potrdi zbornica.

VI. Imovina. ,
Člen 32;

•:•

0 vsej premični, in nepremični, im.ovini,okrozaegar
odbora vodi. uprava inventar. Podporni in .drugi humani
•''• Člen 27. :
tarni skladi sestavljajo Де1 imovne, okrožnega odbpça,
Nadzorni odbor je kontrolni organ uprave okrož njihovo stanje pa je treba izkazovati posebej;. Prjl ^uprav
nega odbora za vse vrste • njegovega poslovanja.
' ljanju imovine, >se mora: držati uprava proračuna, ki ga.
je odobrila zbornica. Uprava mora,predložiti veaki.reani
Nadzorni odbor sestoji iz-'največ treh članov. Volitev skupščini v odobritev proračun razhodkov in .dohodkov,
članov nadzornega odbora.se yrši na letni skupščini z za prihodnje leto., • • ,, . / : . , . ,
',..'.' ''-'.''
absolutpo večino glasov prisotnih članov za leto dni. Na
Izdatki :se. sruejo. vrliti ) zà redno poslovanje in* za
iati način se volijo namestniki članoV nadzornega, odbora.
opravljanje poslov, ki spadajo v področje okrožnega;
odbora, kakor tudi za kulturne, humanitarne in social
' i-': .'.•.'?.' . V .
'..
ClenŽ'8; _
-.;•'• •• - n e namene.
'.
•Dolžnost nadzprnega : odbora ' je, pregledati pred
'Gotovino je nalagati tako, da je- imovini zarultìe kar
tetop - skupščino poslovanje, uprave, zlasti v . stvareh najbolje zavarovana. .
' ? < ' ' ' - ' •'•
n^ahČtiiega značka, 'pregledati blagajniške .knjige in
л
1
'
•
'•'"
,':'
''.ćien'aa;'"''-;
.'" ",''"" '' '.'."
Preskusiti proračun in končni račun in podati o njih,
° ^ ^ potovanja. okrožnega odbora kakor. tudi зо-pošlo--'
v Okrožni odbor- dobiva svoja materialna; sredstva izi
v
rlv dohodkov od svoje, imovine;^
. •'•• , '
, -i;.
^fe^P^M'r^^9H^P 4 š^in.i svoje-.pp-ročilo.
"Vi"fNadzorni.odbor sklepa polnoveJjjaVno, če je -prisotna
J ,'2.-,članskih ,vlogov in.Rrispe/ykojK» - :<*i::.,„•
.-•••-.';•
' •/•
'**?S&ji-»ečina. ajjeg^yih--člftSov/f;:' ->:
'"
3* prostovoljnih priejpevkoy;
,'-.••.• V-.
',

%

Nadzorni odbor. .

206

21. коз.

4. drugih dohodkov (volila itd.).
Višino članskega vloga določi za vsako leto skup
ščina okrožnega«odbora. članski vlog se plačuje polletno
in letno, in to vnaprej. Ce združba tudi na pismeni
opomin ne plača qb času svojega članskega vloga ali
prispevka, ga izterja na zahtevo uprave obče upravno
ôblastvo prve stopnje z izvršbo.
Kolikor se ne morejo pokrivati izdatki okrožnega
odbora iz rednih dohodkov, sme. skleniti skupščina na
predlog uprave, da se predpiši poedinim združbam po
seben prispevek, ki se pobira poleg članskega vloga.
Pravila posebnih skladov in ustanov določajo, kolik
šen bodi prispevek v korist teh skladov in ustanov.
Člen 34.
Naloge za izdatke iz blagajne okrožnega odbora
podpisuje predsednik z enim članom uprave ali tajni
kom — šefom urada odbora. Za izdatke, določene v
letnem proračunu, ki preeezajo vsoto 3000*— dinarjev,
je treba sklepa uprave.
Člen 35.
Račun se sklene na koncu vsakega koledarskega leta;
računski sklep, morata podpisati predsednik in blagaj
nik, odobri ga pa uprava in ga predloži letni skupščini
obenem s poročilom o svojem poslovanju v minulem
letu in o stanju imovine. Končni račun kakor tudi letni
proračun morata biti razgrnjena v prostorih okrožnega
odbora najmanj 15 dni pred skupščino, da se morejo
člani z njima pravočasno seznaniti.
Člen 38. *
Nadzorni odbor predloži skupščini svoje 'poročilo
posebej. Poročilo podpišejo vsi Člani nadzornega odbora.

VII. Nadzorstvo.
Člen 37.
Nadzorstvo nad okrožnim odborom vrši zbornica
Zbornica odredi lahko ob vsakem času pregled celot
nega poslovanja okrožnega . odbora. Vsaki skupščini
kakor tudi vsakemu ' sestanku poedinih organov okrož
nega odbora sme prisostvovati zbornični odposlanec, ki
mu pripada tudi pravica govora. Zbornica je upravičena,
zahtevati od okrožnega odbora, "naj odstrani opažene
nedostatke v določenem roku. Ce okrožni odbor tej za
htevi ne ustreže, postopa zbornica pa Členu ( ) teh pravil,
če Spozna zbornica v 15 dneh, ko je zanj izvedela, da
nasprotuje kakSén sklep uprave ali.skupščine zakonskim
uredbam In predpisom ali tem pravilom ali če vobče
prestopi področje odbora, ga zadrži od izvršitve.
Zoper vsako odločbo, ki jo sklene (Zbornica v izvrše
vanju svojega nadzorstva nad odborom, se sme pritožiti
ta na bansko upravo.
Člen 38.
Ban sme odrediti, da prisostvuj skupščini okrožnega
odbora predstavnik oblastva, ki obvesti o poslovanju
skupščine bansko upravo. Banski upravi gre pravica,
razveljaviti v 15 dneh, odkar zanjo izve, vsako odločbo
uprave ali skupščine, ki nasprotuje zakonu, zakonskim
uredbam in predpisom ali tem pravilom, aH če vobče
prestopa področje odbora, ako ni tega že prej zbornica
storila.

Člen 39.
Ce se pregreši uprava ali se pregreše poedini njeni
člani zoper svoje dolžnosti, zoper odredbe zakona o
obrtih ali teh pravil, jih sme zbornica kaznovati z disci
plinsko kaznijo do 1000-— dinarjev. Ta kazen se "izroči
humanitarnim skladom ali uporabi za druge humani
tarne namene.
.
Ce se pokaže uprava ali kakšen član uprave za
nesposobno ali za nesposobnega, voditi posle okrožnega
odbora, ali če se ponovno pregreši, zoper pravila ali
zakon, pa disciplinske kazni po prednjem odstavku
ne zadoščajo, da bi se zavarovalo pravilno poslovanje
uprave, sme ban po službeni dolžnosti ali na predlog
zbornice razrešiti upravo okrožnega odbora ali poedine
njene člane dolžnosti in postaviti ,za vodttev poslov do
izvolitve nove uprave komisarja. V tem primeru skliče
komisar skupščino' za izvolitev nove .uprave v treh.^
mesecih.
i

VIII. Izpremembe in dopolnitve pravil.
Člen 40.
.i
Za izpremembo in dopolnitev teh pravil je treba, da
je na skupščini prisotna, najmanj četrtina vseh članov
okrožnega odbora.. '
.,Tako usvojene izpremembe in dopolnitve postanejo
veljavne, ko jih zbornica odobri. *

IX. Prestanek okrožnega odbora.
Člen 41.
Olcrožni odbor sme prestati samo po odredbi zbor
nice, če se območje okrožnega odbora spoji z območjem
drugega okrožnega odbora. Imovina tako« prestalega
okrožnega odbora se uporabi predvsem za likvidacijo
njegovih obveznosti, ostanek pa prevzame okrožni odbor,'
ki je naslednik.
Ce se izloči območje iz okrožnega odbora in se to"
spoji z novim okrožnim odborom, pripada temu odboru1
del dotedanje imovine. Za določitev velikosti tega del»,
je vzeti v poštev število članov izstopajočih združb. Če sd
pasiva večja od aktivov, je pokriti primanjkljaj iz poseb
nega prispevka, ki se predpiše vsem prejšnjim članicam.
Če se v tem pogledu ne doseže sporazum, odloči zbor
nica. Ce bi bila delitev škodljiva za koristi imovine ali
sklada ali bi nasprotovala koristim, katerim sta name
njena, odredi zbornica po zaslišanju prizadetih okrožnih
odborov, naj se imovina ali sklad ne delita in naj se
зкирпо vodita in upravljata.

X. Končne odredbe.
Člen 42.
Ta pravila so se usvojila, na ustanovni skupščini
okrožnega odbora zasreze
.........I".
_. ..., ki je
bila dne
193,.,„„. v
,
.., fti po
stanejo veljavna ter dobe moč, ko jih odobri zbornic»
v
;. '
.-..•...
•-.-.•
V Beogradu, dne 15. decembra 1932.; II. br. 42.898/u.:
:
"
M i n i s t e r ••'•••
' ' -'
za trgovino in industrijo
.',.'.
ат. I. Sumenkovió s. r.
• .;

•.-..

,

:

-

v

••

:

;
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Državni strokovni izpiti
uradniških pripravnikov v ministrstvu
za gradbe.*
Glede opravljanja državnega strokovnega izpita za
zvanje pomožnega tehniškega manipulanta je po členu
21., točki 9., pravilnika ministrstva za šume in rudnike
R. št. 1287 z dne 1. marca 1932. določeno, da bodi po
programu pravilnika o opravljanju državnega strokov
nega izpita uradniških pripravnikov v resortu ministr
stva za gradbe in pred izpitno komisijo ministrstva za
gradbe. Ker pa ni s pravilnikom M. G. br. 41.196 z dne
24. novembra 1931. določen tudi program za opravljanje
državnega strokovnega izpita za te osebe, zato na osnovi
§ 14. zakona o uradnikih z dne 31. marca 1931.

odločam:
V členu 10. pod VIII. pravilnika o opravljanju držav
nega strokovnega izpita uradniških pripravnikov v mini
strstvu za gradbe Št. 41.196 z dne 24. novembra 1931.**
se doda točka 15., ki se glasi:
15. Uradniški pripravniki z nižjo strokovno strojno
izobrazbo, ki* se razporejajo po odet. 1. § 45. zakona o
uradnikih od X. pojožajne skupine do vštete VII. polo
žajne , skupine,, opravljajo izpit razen iz predmetov, na
štetih v točkah 13. in 14. omenjenega pravilnika, tudi
Še iz naslednjih predmetov:
• a) poznavanje sistemov centralne kurjave, liftov, vo
dovodov, kanalizacije in plinskih naprav;
b) poznavanje parnih kotlov in njihove vrste;
1
c) ravnanje s kotli med delovanjem, čiščenje kotlov,
njih VzdrŽevanje in spravljanje parnih- kotlov v obrat;
č) preizkus parnih kotlov in- nevarnosti eksplozije;
.. d) parni stroji: tipi, opis, ravnanje, krmilo in trans
misija;..
e) parne, turbine: opis, učinek pare in uravnava šte
vila obračajev;
tf) Dieslovi motorji: tipi in ravnanje;
g) hišne in motorne, instalacije;
h) električne centrale: vrste, ravnanje in vzdrže
vanje;
, .
;-..• i) predpisi o,varnosti v centralah, omrežju za razvajanje toka in instalacij;
;
Л- j) gradbeni stroji, tipi in njih delovanje.;
*.'.,k) avtomobili, tipi in njih delovanje;
, .1) dolžnosti in odgovornosti strojnikov in njih po
možnega osebja.
(
' V Beogradu, dne. 10. februarja 1933.; št. 375Ö.
Minister za gradbe:
dr. Srkulj s. r.

_.„..,.' »Službene hovine kraljevine Jugoslavije« z dne
^.februarja 1933., st..3Ô/XII/114.
.';...•
** »Službeni listi št. 656/83 iz 1, 1931,

Banove uredbe.
161.

Obja^ive banske uprave
o pobiranju občinskih trošarin
v letu 1933.
II. No. 3548/2.
Občina Češnjice, v srezu kamniškem, bo pobirala od
dneva razglasitve v »Službenem listu«, v letu 1933. občin
sko trošarino: po Din 100— od 100 1 vina.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine r Ljubljani,
'
dne 7. marca 1933.
II. No. 7572/1.
Občina Hlaponci, v srezu ptujskem, bo pobirala od
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933. občin
sko trošarino: po Din 50-— od 100 1 vina.
v
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v LiubU&ni,
dne 6. marca 1933.
II. W 133/3.
Občina Hotedršica, v srezu Logatec, bo pobrrala od
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933. 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 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,
ч
dne 8. marca 1933. f
II. No. 2183/1.
Občina Jezica, v srezu Ljubljana, bo pobirala od
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933. 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 25-—,
,
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja,
ruma in konjaka Din 5—,
d) od goveda nad 1 letom Din 8—,
e) od goveda pod 1 letom Din 8*—,
f) od prašičev Din 8—,
g) od drobnice Din. 5-—,
h) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 25^—7
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 7. marca 1933.
II. No. 805/3.
Občina Jurjevica, v srezu Kočevje, bo pobirala od
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933. na
slednje občinske. trošarine;
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a) od 100 Ivina Din 100-—,
predmeti, od katerih se ' pobirajo carinske davščine, je
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100-—,
to dejanje netočne prijave iz pripembe 1. člena 166.
e) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, carinskega i zakona. Če se pa najdejo takšni predmeti
ob osebni preiskavi potnikov (skriti pri njem: na telesu,
ruma in konjaka Din 5—,
v< obleki ali v obutvi in temu podobno), je to carinsko
č) od goveda nad 1 letom Din 12-50,
'kaznivo dejanje iz točke 5. člena 145. carinskega zakona
d) od goveda pod 1 létom Din 7*50,
(osebno tihotapstvo).
e) od prašičev Din 7-50.
_
x
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 4. mqrea 1933.
II. No. 6352/1.
Občina Mihalovci, v srezu ptujskem, bo pobirala od
dneva' razglasitve' v »Službenem , listu« v letu 1933. 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—-.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 4. marca 1933. .. '

Razne objave
iz „Službenih novin".
• №.

Številka 14 z dne 20. januarja 1933.
Prepoved uvažanja in razširjanja. Z odlokom minisitrstva za notranje posle z dne .12. januarja 1933.,
I. štev, 94Д, je prepovedano uvažati v našo državo in v
II. No. 7227/1.
njej razširjati knjigo »La, Dictature du Roi Alexandre*.
Občina Peëarjevci, v srezu murskosoboškem, bo po (Contribution à l'étude de la démocratie) ;v izdaji knji-,
birala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu garne Pierre Bossuet od Svetozarja Pribičevića.v
1933. občinsko trošarino; po Din 100-— od 100 litrov.
Številka'15 z dne 21. januarja 1933..
• -i
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
Z ukazom Njegovega .Veličanstva kralja z dne 29. de
: *
.• dne 4. marca 1933.
cembra • ia32; je bil premeščen po potrebi službe za
direktoija učiteljišča v Gospiću s pravicami uradnika
II. No. 551/1.
III. položajne skupine 1. stopnje dr. P o t o č n i k Ma
Občina Velesovo, v srezu Kranj, bo; pobirala od t e j , direktor moškega učiteljišča v Mariboru in uradnik
dneva razglasitve v »Službenem listu« v. letu 1933. na iste položajne skupine.
','•"• • '••
;
slednje občinske trošarine: '
!
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja. z. dne 29> de
•à) «d 100.1 vina Din 100—,
cembra 1932.. je bil razveljavljen ukajz .zrine 26. junija
b) od hI stopnje alkohola špirita, •' žganja, likerja,: 1932., s katerim, je bil upokojen dr. P,o«to6,nlk ; Matej,
ruma in konjaka Din 5'—.
' '
direktor moškega učiteljišča v Mariboru. .'"'•'.
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne 29. de
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
cembra
je bil razveljavljen ukaz z dne 21. julija 1932.,
. dne 8. marca. 1933..
s katerim je bjl odpuščen iz državne, službe Z o b e c
I v o , profesor realne gimnazije v Murski' Soboti!
Z ukazom Njegovega. .Veličanstva kralja,, z; dne
28. decembra 1932. je bila upokojena C va r T e r 6 z i 
j a , učiteljica v Ribnici in uradnik VI. položajne sku
pine. " ' • ' ' "• - ' "i '•••'••'
\•
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z cline
* * " ? — : — : —
. ; •
29. decembra 1032. je bil razveljavljen" ukaz z dne 26.
junija 1932. glede upokojitve: P r e b i l a ' A h d r ej ! à,
162.
profesorja ktesicne-gimnazije v Ljubljani; Ton*ca
E r n s t a , profesorja klasične ' gimnazije v Ljubljani;4
K o l e t i č a J o s i p a , profesorja klasične giimnazije, v
obče sejé državnega sveta z dne 22. decem Ljubljani ; dr. C a p u d r a K a r l a , profesorja klasične
gimnazije.v Ljubljani;. Amb.rož.iča. Ffcanca", '.pro
bra 19327 št. 40.631/32;*
;
fesorja realne gimnazije v Kranju; S i v c a A l o j z i j a ,
1. Odredba točke 5. Člena 145. carinskega zakona ni profesorja realne gimnazije v Kočevju, in Č o p a J o 
ukinjena z odredbo pripomb 1. člena 166.* tega zakona. s i p a , učitelja Veščine na. klasični gimnaziji v Ljubljani
2. Če potnik, prihajajoč .iz inozemstva, na vprašanje
Številka 16 z dne 23. januarja 1933.
carinskih organov: >ali ima i kaj za ocarinjenjè«j odgoZ ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne
vori, >4a ne«, pa.se e pregledom njegovih stvari najdejo 6. januarja 1933. je bil odlikovan na predlog mMstra
* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne za prosveto z redom Sv. Save IV. stopnje G r a f e n a u e r
20. februarja 1933., št. 39Ш1/Ш, kjer je objavljena tudi F r a n j o , profesor gimnazije v Ljubljani in prejšnji
obrazložitev te odločbe.
'
.'"'i '.1 pevovodja pevskega društva »Vaffdar« v Skoplju.

Razne obče veljavne
odredbe.
r

Odločba

Izdeja kraljevska banska uprava Dravske banovine: ojeD predstavnik lu urednik: Pohar Robert v Ljubljani.
JUka in zalaga. TIskarna »Merkur«s. LJubljani; Aien predstavnik}' filmar ШШ& V Llubljâhi.-••'

\-л

Štev. ai.

SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE
Priloga h kosü 21. IV. letnika z dne 16. marca 1933.

Razglasi kraljevske
banske uprave
Izkaz
živalskih kužnih bolezni v
območju Dravske banovine

zdravnško izpričevalo, nravstveno izpri
čevalo, potrdilo pristojnega oblastva, da
niso bili obsojeni' zbog kaznivih dejanj
iz koristoljubja, eVent. dokazila o stro
kovni usposobljenosti) je vložiti najkesneje do 10. aprila 1933. pri sreskem
cestnem odboru v Krškem.
Kralj, banska uprava Dravske banovine
v Ljubljani,
dne 10. marca 1933.

po stanju z dne 10. marca 1933.
O p o m b a : Imena sedežev sreskih na
čelnikov (mestnih magistratov) so natis
njena z debelejšimi, imena občin pa z
navadnimi črkami;kraji s številom zakuženih dvorcev so navedeni v oklepajih.

Razglasi sodišč
in sodnih oblastev

III./Ó. 2163/1.

'
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Vran'ični-prisad:
Krško: Sv. Križ (Premagovci 1 dv.).
p
t u j ; Ptujska gcra (Doklece 4 dv.).

C II '241/33—1

•S
Ne I 314/33—1

667

Amortizacija.
656

Oklic.

men amortizacije nastopnih, po prosil
k i , baje izgubljenih vrednostnih papir
jev ter se njih eventualni imetnik po
zivlje, da uveljavi svoje pravice tekom
6 mesecev, sicer bi se po preteku tega
roka izreklo, da vrednostmi papirji ni
so več veljavni. Oznamenilo papirjev:
Hranilna knjižica Ljudske posojilnice v
Novem mestu št. 271 z vlogo 2931 Din
25 par.
Okrajno sodišče т Novem mestu, odd. I.
dne 6. marca 1933.

Na prošnjo Domenjko Jožefe, stanov
nice v Križnem vrhu, se uvaja posto
panje za amortizacijo hranilne knjižice
Okrajne, hranilnice v Slov. Bistrici š t
19.193 i glavnico po 14.618 Din 90 par,
glaseče- se na ime Dcmenjko Jožefa,
ki jo je' prosilka, baje izgubila, ter se
njen dmetnik pozivlje, da uveljavi te
kom 6 mesecev od dne tega oklica svo
je pravice, sicer bi se po preteku tega
roka proglasilo, da' je navedena hra
nilna knjižica brez moči.
Okrajno sodišče v Slovenskj Bistrici,
odd. I., dne 5.' marca 1933.

Tožeča stranka Klucher Alojz, po
Ovčje g a r j e :
sestnik, Vuzenica, je vložila proti tože
ni stranki Hamidallahu Mahmudu, tr
Konjice: Vrholje (Barje 1 dv.).
govcu iz Egipta dn Domini Ernestu,. tr
Svinjska kuga:
govcu iz Italije, obema imetnikoma tr
Brežice: Brežice (Brežice 2 dv.), Sela govine I. K. A. M. v Gradcu, sedaj ne
(Sela 1 dv.). Koïevje: Ribnica (Ribni- znanega bivališča, radiŠOOODin s prip.,
ca l dv.), Sušje (Slatnik 1 dv.), Sv. k opr. št. C II 241/33 tožbov
G
regor (Crni potok 1 dv.), Videm (CeSporna ustna razprava se je določila
*ta 3 dv., Zdenska vas 2 dv.). Krško: na 11. maja 1933 ob .10. uri dop. pred
Krško (Ardro 2 dv.). Maribor desni tem sodiščem v izbi št. 27,' razpravna
•. jj.' 'JJ'
wog: Loka (Lcka 1 dvoTec), Ruše (Ru- dvorana. ••• • '
*& 3 dv.), Slivnica (Slivnica 1 dv.). Pro671
Кет je bivališče, tožene stranke ne- P 145/32—6 •' .-•'
bije: Crna (Crna 3 dv., Pristava 1 znanoi se postavlja skrbnikom za tože
Oklic.
••
'•
fjvorec). Radovljica: Gorje (Sp. Gorje 1 no stranko po § 116. c. p. r. dr. Šnuderl,
Na predlog zemljiško knjižnih upni
4V
) . Maribor mesto: Maribor 1 dv. g odvetnik v Mariboru, ki jo bo zastopal kov, soglasno s pomočnikom preklica
na njeno j nevarnost in stroške, dokler nega lastnika prodajo se spodaj: ozna
. Svinjska rdečica:
ne nastopi sama ali ne imenuje po čena zemljišča s hišnimi in. gospodar
. Litija: Šmartno (Kot 1 dv.). Maribor oblaščenca.
skimi poslopji za,spodaj označeno ce
'• or.- Dobren> (Dobrenje 1 dv.).
Okrajno sodišče -v Mariboru, odd. П., no dne
dne 8. marca 1983.
27. marca 1933 dopoldne ob 10. uri pri
Gniloba čebelne zalege:
Ljutomer: Cven (Gor K rap jé 1 dvopodpisanem sodišču, soba š t 2,
c
'£ ) 4 Lukavci (Lukavci 1 dvorec). Mur- • Prods. 69-26/33—3.
j
na
javni
dražbi..
654—3—2
®ka Sobota: Predanovci (Predanovci 2
Ponudbe
j>od izklicno ceno se ne bo
dv,
Oklic.
'rca).
do upoštevale. Na posestvu zavarovaKraljevska banska uprava Dravske
Pri podpisanem sodišču so se nabrali , nim upnikom ostanejo njihove zastavbanovine v Ljubljani,
nekateri predmeti, izvirajoči iz raznih .; ne pravice neglede na prodajno ceno.
, Dražbeni pogoji so na vpogled pri
kazenskih postopanj..
dne 10. marca 1933.
Ker so lastniki teh predmetov nezna podpisanem sodišču, soba štev. 2, med
ni, se pozivajo, da se zglase najpozneje uradnimi urami; ,
*• No. 678/2.
691 v enem letu od dne zadnjega razglasa ;
'\ 1. VI. št. 61, k o. Hrastje Mota, s hištega oklica v »Službenih objavah« ta ' nim in gospodarsikim' poslopjem in 32
Razpis.
Na osnovi § 31. zakona o banski upra- ,dokažejo svojo lastninsko pravico, ker zemlj. parcelami 'za izMicno ceno Din
vi 8 e razpisuje v območju sreskega cest bi se po brezuspešnem poteku.tega ro '11)2.950;
n
2. 1/11 delež vi. štev. 84 k. o. Hrastje
n a odbora v Krškem službeno mesto ka predmeti prodali in izkupilo oddalo
fondu za zidanje kazenskih zavodov. Mota, obstoječe iz 7 parcel, za vzklicno
ћ Bovinakcga cestarja, in sicer za progo
Pozneje bi morali upravičenci uveljav
Din 999--^;
«.'•,:•. -.-;
£ a banov, cesti II. réda št. 69 Radeče— ljati svoje lastninske pravice tožbenim |ceno
:
3.
3/34
delež
yl.
št.
85, k. o. Hrastje
brezovo od km 9-00 do km 13-316 ter potem napram državi.
Mota, obstoječe iz 28 parcel, med temi
." progo na banov, cesti Radeče—Litin
Natančen seznam predmetov je raz ,3 stavbiščne parceie, 3/34. delež torej
—Ljubljana od km 0-00 do km 4-00.
r
viden
iz oklica na sodni.deski pri de :3 ha 88 a 38 m^.za.izMicnd ceno 9449-—
izpolnje
v * ° s i l c i za to mesto morajo
želnem sodišču V; Ljubljani.
(dinarjev.
-, . ./. ,.;,,-,.
na/ ^Фј* i2-51. 2. uredbe o službenih
4.
1/11
delež
,vl
šte,yf Ô24 k. o. Hrastje
Predsednišivo
deželnega
sodišča
k . - v ^ n m drž. cestarjev in njih prejemMota,.obstoječe iz l,gozdne parcele 1/il
"•',' v Ljubljani,
ek *П. ne smejo biti mlajši od 23 in ne
8tar
delež za izklicno, ceno Din 2853.
:dne 8. marca 1Ô33.
ejiši od 30 let.
; Trodala, se bodo zgoraj označena
Lastnoročno
opisane
in
a
kolkom
za
!*
B
(Zemljišča ali y celoti ali pa pod 1. zaseN
pravu • k o V a n e Prošnje,, opremljene s Ne I 317/83-3
672 'in deleži pod 2. do Ф. 'zopet zafle. •
5n z a d o 8 t n
loffnm-H"*
o kolkovanimipriOkrajno soaiiče v 6orn5i Radgoni,
Amortizacija.
ski v t (to'islni
in krstni list, domovinodd. I., dne 7. marca 1933.
zad
kazil
n.ie šolsko izpričevalo, doPo prošnja,; Bele Neže, užitkarice v I
u o
o odsluženju kadrovskega roka, Mihovcu 10, se uvaja postopanje v na- I
*
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Stran 110.
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E 2742/32—10

Dražbeni oklic.
Dne 5. aprila 1933 dopoldne ob de
veti uri bo pri podpisanem sodišču v
sobi št. 6 dražba nepremičnin: zemlji
ška knjiga d. o» Apače, vL St. 276.
Cenilna vrednost: Din 4380*—.
Najmanjši ponudek: Din 2920-—.
Pravice, ki b i . n e pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče v Ptuju, odd. IV.,
dne 24. februarja 1933.
*

,

E 892/32

673

Dražbeni oklic.
Dne 17. aprila 1933. dopoldne ob pol
deveti uri bo pri podpisanem sodišču
v sobi št. 6 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Zg. Kapla, vL št. 1. 32,
2. 34, 3. 66, 4. 71.
Cenilna vrednost: ad 1. Din 15.986
90 p; ad 2. Din 31.965-45; ad 3. 15.686
Din 50 p; ad 4 Din 1781-20.
Vrednost pritikline: ad 1. Din 11.345.
Najmanjši ponudek: ad 1. 18.211-30
Din; ad 2. 21.310-30 Din; 'ad 3. 10.458
Din; ad 4. 1187:50 Din.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem. naroku 'pred začetkom dražbe,
sioer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veti.
V ostalem se opozarja ца dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski fega
sodišča.
Okrajno sodišče Marenberg,
dne 11. marca 1933T
i

*
EVa

4668/32—9

kov, kurilnih in ogrevalnih naprav s
pomočjo ključavničarstva,
kleparstva,
V p i s a l a s e j e n a s t o p n a f i r m a : kovinotiskarstva, pasarstvd,
livarstva,
strugarstva, emajliranja, galvanizacije,
hromiranja, brušenja in pečarstva na
Sedež: Kamnik.
tovarniški način.
Dan vpisa: 4. marca 1933.
Besedilo: Avtopodijetje >Peregttìn«,
Deželno kot trgovinsko sodišče
družba z o. z.
;
v Ljubljani, odd. III.,
Obratni predmet: Izvrševanje poddne 3. marca 1933.
jetja za prevažanje potnikov in blaga z
Firm. 187 — Rg CV 81/2.
motornimi vozili.
*
Družbena pogodba z dne 29. avgu- 292.
sta 1932 in 28. januarja 1933.
Sedež: Ljubljana.
Družba je ustanovljena za nedoločen
Sedež podružnice: Split.
čas.
Dan vpisa: 29. novembra 1932.
Visokost osnovne glavnice:
210.000
Besedilo Zadružna Gospodarska Ban
Din.
ka u Ljubljani, podružnica Spjit.
Na to vplačani • zneski v gotovini:
Obratovalni predmet: isti.
Din 30.000, stvarna vloga v vrednosti
Na podstavi občnega zbora družbe z
180.000 Din donesena.
dne 17. marca 1932. in seje upravnega
Poslovodja: Rode Mihael, posestnik
sveta z dne 1. avgusta 1932. se vpišejo
na Rovah št. 5.
upravni svetniki: dr. Basai Jože in GaDružbo zastopa poslovodja' samostoj brovšek Franc, ravnatelja Zadružne zve
no in podpisuje zanjo samostojno na ze v Ljubljani, Jovan, Janko, ravnatelj v
ta način, da pod besedilo tvrdke, ki je Ljubljani, in Hrastelj Franc, ravnatelj
lahko od kogarkoli napisano, natisnje Cirilove tiskarne v Mariboru ter podno ali s štampiljko odtisnjeno, prista ravnatelj Erce Franc.
vi svoj pdopis.
Izbriše,,o se upravni svetniki: Себ
Družbena pogodba ima sledeča do Kari. Legat Evgen in Kobi Srečko ter
ločila glede stvarnih vlog (aportov):
prokuristi G-gala Franc, Gomišček LuDružabniki vnašajo v družbo poleg oijan in dr. Božič Mirko.
gotovine v znesku 30.000 Din še potni
Er. okrožno kot trgovinsko sodišče
ški avto znamke >Tatra< s 50 HP in
v Splitu, odd. IV.,
tridesetsedinimi sedeži v, vrednosti Din
dne 29. novembra 1932.
180.000.
Firma: 630/32 — Reg. B. I. 156.
Deželno kot trgovinsko sodišče
v Ljubljani, odd. III.,
dne 24. februarja. 1933.
Firm. 116/33 - Rg C V 106/1.
S 2/33—16
<• :.: •• -<
6 9 4
V p i s a l e so ee t z p r e t n e m b e Iti
293.
dodatki pri nastopnih firmah:
Odprava konkurza.
290.
Prezadolženec:
Pretnar Josip, pekovSedež: Jesenice.
ski
mojster
v
Ljubljani,
Tržaška c. 24.
Dan vpčsa: 4. marca 1933.
Konkurz, ki je bil razglašen s skle
Besedilo: Iv. Gogala.
Obratni predmet: Izdelovanje čepic pom opr. št. S 2/33—5 o imovini prezedolženca, se odpravlja, ker so pritr
na tovarniški način.
zak.
Na podlagi kupne pogodbe z dne dili vsi upniki, po § 179. konk.
l
Deželno
sodišče
v
Ljubljani,
odd.
III.«
15. januarja 1933 tebriše se dosedanja
dne 4. marca 1933.
imetnica tvrdke Gogala Ivana, vpiše pa
novi imetnik tvrdke Vuzela Jože, kro
jač na Jesenicah 17.
S 36/32-40
692
Obratni predmet odslej:
Izdelovanje moških in dečjih oblek 294- Odprava konkurza.
ter športnih čepic.
Prezadolženec: Rape Josip, posestnik
Besedilo firme in način podpisovanja in trgovec v Domžalah, Ljubljanska 78.
Konkurz, ki je bil razglašen s skle
ostane neizpremenjen.
pom
opr. št, S 36/32—2.0 imovini preDeželno kot trgovinsko sodišče
zadolženca, se odpravlja, ker se je skle
v Ljubljani, odd. III.,
nila prisilna poravnava po § 169. konic
dne 3. marca. 1933.
zakona.
,
Firm. 156. - Rg A VII 58/2.
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. IIL» \'t
*
dne 4. februarja 1933.
291.
S
12/32-11
' 6 8 5 '
; Sedež: Ljubljana.
295.
Dan vpisa: 4 marca 1933.
Odprava konkurz^a.
Besedilo: Jugo-Lute, družba z o. z.
Po sklepu občnega zbora z dne 25. . ; Prezadolženec: Repatec .Marija y. № '
!
februarja 1933 se je izpremenil § 4 renbergu'.'
" ,
'
' ,.
družabne pogodbe ž dne 22. julija 1932.
Konkurz, ki je. bil razglašen' s skleObratni predmet: §>4 se sedaj glasi: pom òpr. št. S 12/32-Ц 5 о imovini prë:
Predmet podjetja1 je: jugoslovanska •zadolženke, se ^odpravlja, kër Jebfla razptodajna centrala Lutzovih kurilnih na deljena vsa masa, po 8'151.'к<ик. zato
prav in raznih kovinskih Izdelkov ter Okrožno sodišče v Mariboru, odd. Ш*izdelovanje in popravila raznih stro
dne 9. marca 1933.
jev, armatur, lažnih kovinsküi izdel

Vpisi v trgovinski register.

Konkurzni razglasi

•
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Dražbeni oklic.
Dne 18. aprila dopoldne ob osmi uri
bo pri podpisanem sodišču v sobi št. 16
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga
k. o. Sv. Petra predm., vi. Št 55. L del.
Cenilna vrednost: Din , 102.200-—.
Najmanjši ponudek: Din 51.100-—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe.
Je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred] začetkom dražbe,
eicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dtažpeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
podišča.
Okrajno sodišče v Ljubljani,
Sne 28. februarja- 1933.

*

'

•

•

•

'

•

'

"

'

•
'I
•

%

f
4;

•'i;

Štev. 21.

Stran 111.

|9ll/32-9
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Odprava konkiirza.
'Prezadolženec: Zapuščina po Simonič
otanislavu v MihalovcLh št. 5.
Konkurz, ki je bil razglašen s skle
pom oprav. štev. S 11/32—1 o imovini
prezadolženca, se odpravlja, ker so pri
trdili vsi upniki, po § 179. konk. zak.
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III.,
dne 9. marca 1933.
Sa 99/32—55
297.

674

Razglas.

Konec poravnave.
Poravnalno postopanje dolinice Ma
rije Fettich-Franckheim, poroč. Schei
ßer, lastnice frizerskega salona v Mari
boru, Ulica 10. oktobra, je končano.
"krožno sodišče v Mariboru, odd. III.,
dne 2. marca 1933.
Sa 68/32-10
675
298.

Konec poravnave.
Poravnalno postopanje dolžnika Pov л R a d a > tr#ovca z mešanim blagom
^ Ormožu, registrovanega pod firmo
«ado Polak, trgovec z mešanim blagom
Jft vinom na debelo v Ormožu, je kon
tno. • .
prožno sodišče v Mariboru, odd. III.,
dne 2. marca 1933.
|9a9S6/32-96

676

Konec poravnave.
-j,a Poravnalno
postopanje dolžnika Sime
£ r m, trgovca v Peklu pri Poljčanah,
J® končano.
"krožno sodišče т Mariboru, odd. III.,
dne 2. marca 1933.

Razglasi raznih uradov
in oblastev.
§tev. 2888/335—1933.

593 3—3

Razglas o licitaciji.
načelstvo V Mariboru razpisu
le Mestno
je
za
izvršitev
tfarketarskih, tapetniških
za c9at rei^ l a r skih del pri zgradbi poslopja
o] ne nsko pošto in carinske urade na
j j ;öi kolodvoru v Mariboru
• lavno pismeno ponudbeno licitacijo
n
* dan 23. marca 1938. ob enajstih
v M* ?£' ^ m e s tnega gradbenega urada
Prita 11100 ™' Pojasnila in ponudbeni
stroäst }" Se proti plačilu napravnih
isw«
^bivajo med uradnimi urami
" « " * «ob* it. 3.
8ta °^ и ^ в naj se.glase v obliki popuWotJ °,dst°№ih (tudi z besedami) na
obrene
lA%o°l
R a proračuna, ki. znaša:.
za
i * atapetniška dela Din 24.553—
•• z a* Parketarska dela „ 244.222-22
• steklaVska dela
168.278-88
M
Skupaj

Ponudbe je kolkovati po § 9. zakona
o izpremembah in dopolnitvah zakona
o taksah z dne 25. marca 1932., »Službe
ne novine« br. 70/XXIX z dne 26. mar
ca 1932.
Podrobnosti razpisa so razvidne iz
razglasa o licitaciji v »Službenih novinah« in na razglasni deski mestnega
načelstva mariborskega.
Mestno načelstvo v Mariboru,
dne 27. februarja 1933.
*
T. No. 348/50—1933.
t 651-3-2
Tehnični razdelek pri sreskem načelstvu v Mariboru levi breg razpisuje po
nalogu kraljevske ban&ke uprave Drav
ske banovine V. No. 229/1 z dne 19. ja
nuarja 1933.
drugo javno ustno licitacijo za dobavo
gramoza
za državne ceste v letu 1933./34, in
sicer:
a) dne 5. aprila 1933. ob 9. uri v pi
sarni tehničnega razdelka v Mariboru:
1. za državno cesto Ljubljana—Mari
bor od km 12400 do km 134640
1150
rii» jesenskega in 350. m8 pomladan
skega,
ter za drž. cesto Maribor—Ptuj od km
0-GOO do skm 11000: 600 m8 jesenskega
in 300 m pomladanskega, vsega skupaj
240O m8 tolčenca eklogita iz drž, kam
noloma na Reki ali iz ban. kamnoloma
v Zg. Bistrici.
Izklicna cena Din 135*— za 1 m s ;
2. za drž. cesto Maribor—drž. meja
od km 137-400 do km 154-179: 600 m8 je
senskega in 8300 m8 pomladanskega,
skupaj 900 m tolčenca eklogita iz banovinskega kamnoloma v Zg. Bistrici.
Izklicna cena Din 150-— za l m 8 ;
b) dne 6. aprila 1933. ob 1Q. uri pri
sreskem načelstvu ? Dolnji Lendavi za
drž. cesto Čakovec—Dolnja Lendava—
madžarska meja 8 od km 98-00 do km
103-920: 125 m jesenskega tolčenca.
'zkticna cena Din 155-—.
Za drugo licitacijo veljajo isti pogoji
kakor za prvo ustno licitacijo. Popolni
razglas glej v »Službenih novinah« br.
21 z dne 30. januarja 1933. in v »Služ
benem listu krâl'evske banske uprawe«
št. 9 z dne 1. februarja 1933.
Sresko načelstvo v Mariboru levi breg,
dne 9. marca 1933. '
No. 1642/1.

*
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Oklic.

Kraljevskka banska uprava kot upra*
va banovinskih cest namerava postaviti,
odnosno preprediti na banovinski cesti
I. reda št. 3. Kranj—Jezersko v davčni
občini Kokra 2 mostova, in sicer Celarjev in Taborski most črez reko Kokro.
V ta namen se potrebuje tudi nekaj
ob mostovih ležečega sveta,, razvidnega
iz projekta. Dele dotičnih parcel bo
pridobiti pogodbeno' ali pa z razlasti
tvijo.
To se daje na znanje in razpisuje
komisijska razprava ha mestu • samem
Din 487.049-10 I na dan 28. marca 1933 ob 9'30 uri dop.

Komisija se snide na mestu samem.
Komisijska razprava se bo izvedla v
smislu določb gradbenega zakona in
§§ 61. i si. vodopravnega zakona za
bivšo Kranjsko z dne 15.»maja 1872
dež. zak., štev 16.
Interesenti morejo pregledati do dne
va razprave načrte na sreskem načel
stvu, soba št. 1, ter podati morebitne
ugovore pismeno do dne razprave ali
ustno pri razpravi sami. Poznejši ugo
vori se ne bodo upoštevali in se bo raz
prava ter v danem primeru razlastitev
potrebnega sveta dovolila, ako ne bo
javnih ovir.
Sresko načelstvo v Kranju,
dne 9. marca 1933.
*

Narodna banka
kraljevine Jugoslavije

ш

Stanje 8. marca 1933.
Aktiva.
Dinarje*
Metalna
podloga . 1.939.902.283.35 (— 1,144.832-29)
Devize, k i ni
so v podlogi
9,981.303-54 (r- 406.228'56)
Kovani no
vec v nikljn 210.984.684-50 (—36,351.659-—)
Posojila . . 2.379,981.600-62 (— 7,625.312-«1)
Vrednostni
papirji . .
15,451.200*Prejšnil pred
ujmi državi 1.810,938.850-21 (-J- 33L338'17)
Začasni pred
aj mi gl. drž.
blagajni . 600.000.000-—
Vrednosti re
zerv n. fonda 58,198.635-65
Vrednosti
ostalih fon
dov . . .
7,934.364-72 (—
15.500--)
KepremJênine . . . . 156,552.746-69(4- 253.086"60)
Razna aktiva
46,964.481-94 (4- 1,400238.66)
7.236,89d.l51-22
Pasiva
Dinarjev
Kapital . . 180,000.000-—
Rezervni
fond . . .
75,512.054-65
Ostali fondi
9,070^16-09 ( + 408Л80-—)
Novčanice v
obtoku . . 4.620,346.840— (+34,387^20-—)
Obveze na .
pokaz •. . " 864,293.131-61 (—19,079.451-07)
Obveze z ro: kom . . . 1.322,996.124-25 (—15,400.000'—)
Raznapaslva 174,671.484-62 (—43.874.034*16)
7.236.890.151-22
Obtok in ob-.
veze . , . 6.474,639.971-61
•
Celotno kritje . . . 35-43% '
Kritje v ilatu . . .32-17°/,,
Obrestnai mera:
oo eskomptu
• • * •» 1X%
oo lom bàrdu » » . . , f ч l ( ,. 9%
St. 2751/11.

••••-,.
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Razpis.
Direkcija državnega rudnika Velenje
razpisuje na dan 16. marca 1933.
dobavo franko, postaja .Žalec:
.-.,»
20.000 kg pšenične moke št. Ogg, Og in 6.
-Dobavni pogoji pri podpisani.
Direkcija državnega rudnika Velenje,
dne 7. marca 1933.

Stran 112.

Štev. 21.

Štev. 2756/11.
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Razpis.

zorstvenemu odboru in ravnatelj
stvu.
5. Volitve nadzorstvenega odbora.
6. Slučajnosti.
Načelstvo reg. zadruge z o. 2.
>Ljubljanski velesejem«
v Ljubljani.

občnim zborom, t. j . do 22. marca 1933.
delnice proti prejemu legitimacije ali
pri Kreditnem zavodu za trgovino in
industrijo v Ljubljani ali pa pri bla
gajni Delniške družbe pivovarne Union
v Ljubljani.
Vsaka delnica daje pravico do enega
glasu (§ 16. družbenih pravil).
V L a š k e m , dne 13. marca 1933.
Upravni svet.

Direkcija državnega rudnika Velenje
razpisuje na dan 16. marca 1933. ob
11. uri dobavo:
20.000 kg pšenic, moke št. Ogg, Og in 6,
1.700 kg la svinjske masti,
2.200 kg riža,
679
600 kg sirove kave,
400 kg papirnatih vrečic,
Vabilo
*
700 k^r cikorije.
Podpisani upravni svet se usoja
Štev. 724. '
685
Dobavni pogoji pri podpisani.
vabiti gospode delničarje
Vabilo
Direkcija državnega rudnika Velenje,
Delniške družbe pivovarne
dne 7. marca 1933.
n a redni občni zbor
Union v Ljubljani
•j«
Zadružnosti.
reg. pom. blagajne
129/prez/33.
660—3—1 na XXIII. redni občni zbor,
v Mariboru,
ki bo v sredo, dne 29. marca 1933.
Razglas.
ob 16. uri v pisarni Delniške družbe ki. bo v četrtek, dne 30. marca 1933.
Rektorat univerze kralja Aleksandra
ob 14. uri v poslovnih prostorih Zadruž
pivovarne Union V Ljubljani.
Prvega v Ljubljani razpisuje mesto
nosti, reg. pom. blagajne v Mariboru,
D
n
e
v
n
i
r
e
d
:
izrednega profesorja za javno pravo
Orožnova ul. Št. 8 in 10.
1. Predložitev, odobritev in sklepanje
na juridični fakulteti.
o
računskih
zaključkih
in
poslov
Dnevni red:
Prošnje, opremljene z izkazom o
nega
poročila
za
leto
1931./82.
a)
Sklepanje
o poslovnem poročilu
znanstvenem delovanju ter z dokumenti
2. Poročilo računskih preglednikov in načelstva; b) odobritev letnega račun
v smislu § 3. zakona o uradnikih, je
podelitev razrešnice.
' '
skega zaključka za 1. 1932.;^) odobri
vložiti najkesneje do 24. aprila 1933. na
'
3.
Volitev
članov
v
upravni
svet.
tev izkazov o stanju imovinskih skla
rektoratu univerze kralja Aleksandra
4. Volitev dveh računskih pregledni dov in njih porazdelitev; č) odobri
Prvega.
kov in dveh namestnikov.
tev plač za dela, ki se opravljajo za
Rektorat univerze
5.
Določitev
nagrade preglednikom. pomožno blagajno; d) sklepanje o pred
kralja Aleksandra Prvega
6. Slučajni predlogi delničarjev gla logih, če so predloženi načelstvu vsaj
v Ljubljani,
som § 15. pravil.
8 dni pred občnim zborom; e) sklepa
dne 10. marca 1933.
Za glasovanje na občnem zboru je nje o načelstvu in nadzorstvu; f) voli
Relator: dr. Slavic M. s. r.
treba po g 12. družbenih pravil, da se tev volilne komisije; g) volitev načeldeponirajo delnice proti prejemu legi stva; h) volitev nadzorstva; i) volitev '
timacije najkesneje do 22. marca 1933;
razsodišča; j) slučajnosti.
v Ljubljani: pri blagajni Delniške
Občni zbor je sklepčen, ako sta na-4
družbe pivovarne Union ali pri Kredit
689 nem zavodu za trgovino in industrijo vzočni vsaj ,dve tretjini delegatov. Če
; občni zbor ob napovedani uri ni sklep
Poziv upnikom.
v Ljubljani;
čen, se preloži za pol ure; po tem
v Zagrebu: pri Jugoslovanski udru času je sklepčen ob vsakem številu'
>K o s t a n j e v e c družba z omejeno
ženi
banki
d.
d.
zavezo« s sedežem v Ptuju, je prešla
navzočnih delegatov.
Vsakih 25 delnic daje pravico do
po sklepu občnega zbora z dne 18. ja
V M a r i b o r u , dne 11. marca 1933.
enega glasu (§ 12. družbenih pravil).
nuarja 1933. v likvidacijo.
Načelstvo.
Upniki se pozivljejo, naj priglase ter
V L j u b 1 j a n i , dne 13. marca 1933.
*
jatve.
;
UPRAVNI SVET
659
V P t u j u , dne 10. marca 1933.
Delniške družbe pivovarne Union.
Vabilo
Kostanjevcc Alojz s. r.
*
likvidator.
na 14. redni občni zbor*
680

Razne objave

*
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Vabilo
na VIII. redni občni zbor

Ljubljanskega velesejma,
razstavne reg. zadruge z o. z.
v Ljubljani,
ki se bo vršil dne 27. marca 1933. ob
enajstih dopoldne v uradnih prostorih
Zveze industrijcev v Ljubljani.
Dnevni red :
1. Čitanje zapisnika o VII. rednem
občnem zboru.
2. Poročilo načelstva o poslovanju v
poslovnem letu 1932.
3. Predložitev računskega zaključka
za leto 1932. in povračilo nadzor
stvenega odbora.
4. Odobritev računskega zaključka in
podelitev razrešnice načelstvu, nad

Vabilo
na XXX. redni občni zbor
Delniške družbe združenih
pivovaren Žalec in Laško
v Laškem,
ki bo v sred«, dne 29. marca 1933.
ob 17. uri v pisarni Delniške družbe
pivovarne Union v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Poročilo upravnega sveta o letnem
- računu.
2. Poročilo revizijske komisije.
3. Odobritev bilance in sklepanje o
podelitvi razrešnice upravnemu
svetu.
4. Volitev članov v upravni svet.
5. Volitev revizijske komisije.
Po 8 16- družbenih pravil imajo pra
vico glasovanja na občnem zboru del
ničarji, ki založe najkesneje 6 dni pred

Mariborske tiskarne d. d.
v Mariboru

dne 1. aprila t. 1. ob 10. uri dopoldne, j
v prostorih ravnateljstva tiskarne,
f
Jurčičeva ulica št. 4.
Dnevni red:
1. Poročilo ravnateljstva.
2. Odobritev bilance za leto 1932.,
razdelitev čistega dobička in absolutorij upravnemu svetu.
3. Volitev enega upravnega svetnika.
4. Volitev nadzorstva.
5. Slučajnosti.
M a r i b o r , dne 10. marca 1933.
Mariborska tiskarna d. d. v Mariboru, '
H. Pogačnik s. r.
St. Détela s. r<
Glasovalno pravico na občnem zboru
imajo, oni delničarji, ki najkesneje t r i ,
dni pred občnim zborom založijo del-f
nice v ravnateljstvu tiskarne.

Izdaja kraljevska baneka uprava Dravske banovine, urednik- Pobar Robert v Ljubljani.
Tiska to zalaga. Tiakarna Merkur v Ljubljani^ njen predatavmk.Q.Michûlek v Ljubljani.

Poštnina plačana y gotovini.

KRALJEVINA

JUGOSLAVIJA

B E N I LIST
KRALJEVSKE B A N S K E UPRAVE DRAVSKE BANOVINE
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Letnik T V .

V LJUBLJANI, dne 18. marca 1933.

V S B B IN A :
164. Zakon o mednarodni konvenciji o fiskalnem režimu tujih 166. Razpis. — Odločba o izpremembi carinske tarife glede
• preparata >parazoja B« in ät 450 uvozne car. tar.
avtomobilskih voziL
.;.;.;...!
:•!• t :
165. Uveljavitev mednarodne konvencije o fiskalnem režimu 167. Telefonski promet
tujih avtomobilskih vozil v Vel. Britaniji, Sev. Irski. Bol 168. Objave banske uprave o pobiranju občinskih trošarin v
letu 1933.
' " .' "
gariji, Danski, Portugalski, Južni Rodeziji, Belgiji in Novi
169. Razne objave iz »Službenih novin«.
'--Zemlji.',- , . : • ' • » ; • - . '
••.•:- ••••-•.!.- ' . - , • : • • •
:

sklenjena v Ženevi dne 30. marca 1931., ki ee glaei ч

v
M pTevödü:
':"-^izvirniku
;

-. ".•' •
• ;-Zakoid

v

in kraljevska i^edbe*

o fiskalnem režimu tujih avtomobilskih vozil,

164.
: . '
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ALEKSANDER L,
po milosti božji in narođiu volji kralj
objavljamo vsem in vsakomur, dà sta

narodna skupščina ' kraljevine

Jugoslavije,

Jugoslavije,

sklicana z ukazom z dne 19. oktobra 1932. na redno
zasedanje za dan 20. oktobra 1932., v svoji VIII. redni
8ej% ki jo je imela dne 16. novembra 1982, ;v/Beogradu, in

" ';

senat kr al levine Jugoslavije,

sklican z ukazom z dne 10. oktobra 1032. na redno zase?
danje za dan 20. oktobra 1932., v svoji VII., redni seji,
ki jo je imel dne 6. decembra 1932. v Beogradu, sklenila
iû da smo Mi potrdili in proglašamo

.'.',. zakon

:

Konvencija

. '•..

o mednarodni konvenciji p fiskalnerçi
režimu tujih avtomobilskih vozil, sklenjeni v Ženevi сјде 30. marca, 1931.,*

/Visoke stranke pogodnice,
....:.-'.
z željo, olajšati mednarodni avtomobilski promet,
smatrajoče,- da bi imela fiskalna oprostitev tako na
široko, kolikor je to možno, za avtomobilska vozila v tem
pogledu bistven pomen,
so določile za svoje pooblaščence:
ki so, kò, so predložili svoja pooblastila, spoznana У
dobri in predpisani obliki, dogovorili te-le odredbe;
'•*

u

'

•'

«

'

.

'

'

'

C l ë n 1.

-

' ' • : - • '='-•

Avtomobilska vozila,- registrirana .na ozemlju ene
visokih strank pogodnic, ki vozijo začasno na ozemlju
druge stranke pogodnice, so izvzeta ob pogojih, določenih
v naslednjih' členih, od davka ali taks, ki Zadevajo'pro
met ali posest avtomobilov na vsem ozemlju ali ha delti
ozemlja, te poslednje visoke stranke pogodnice. Ta Ћ$етџ
зе ne nanaša na trošarinske davke ali takse.
Vendar so izključena iz te konvencije vozila, ki slu
žijo pròti plačilu za prevažanje oseb, in tudi vozila, ki
se< uporabljajo za prevažanje blaga.
'

•
•
•
• . • ,,.,• r- .-•,;•. ; Člen2- • . :ч '.:"- .,;.:•" ''.', '. : '
- Oprostitev, označena V.Čfenir i.,se prizna na ozemlju
* * > # ј # а в 1 : •'*'•
'.'f•'•_'•
'-••'•
•\
vsake visoke stranke p&godfnice za eno alïvec" bUvanjï:k$
frâjajo sküpno'äo'tH) dni, prebitih na tem ozemlja v idöbt
.ènega'Ma;
ta časovna doba so ractmî рч> dhèvifii izza
•> > Odobruje se- in dobiva zakonsko moč mednarodna
wQvenoijao fiakabiem režimu tujihavtomobilskih.vozil, dnë, ko se izda fiskalna knjižica, določena v členur % "';• '->
Zaradi izračuna trajanja oprostitve se šteje' dan/od
• * »Službene novine, kraljevine Jugoslavije« z dne polnoči do polnoči, pri čemer še jemlje'vsak .'dèi dneva
'«j. februarja 1933., It. 36/XI/ÌÒ5; objavljeno v srbskohrva- za cel dan. Samo dan prihoda^seneStejey če sta ločena ••
ském i in; 'francoskem jeziku. — Up4>Šte,van jo popravek, dan prihoda in dan odhoda! po več Vmesàìtì dnevih;.
Zaradi- izračuna davkov in'take, ki pripadajo'nà 'del
^javljen'v »SlužbenihnôVinàh«-t Ш 4, marca'1983;i
«-50/XÏV/152..^ Ì:. - :".-. -.-j MJ,.-.'I .-.Ч-0« •
. • ••••"•-: «••:bivanja, ki :pres£za.' trajanjeiop'rostìtv«, mòra uporabljeno
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postopanje biti prav tako ugodno kakor postopanje, upo vencija na vse teritorije, omenjene v notifikaciji, čez
rabljeno na vozila, ki so registrirana na ozemlju, kjer- : 6 mesecev potem, ko je generalno tajništvo te notifika
se davki in taksa pobirajo.
~ Prav Ак<ОТа1жо #saÊa {jsojâh JètranS pifeodnic po
eku 2 let, omenjenih v členu 17., izjavi, da želi/da
Člen 3.
tani uporaba te konvencije na skupnost ali na vsak
Da se
se ukoristi oprostitev, določena v predhodnih4 del njenih kolonij, pjmèektoratov ali prekomorskih teričlenih, mora biti vozilo opremljeno z mednarodno fiskal1.——i—.-«—t—postavljene pod ш
oo%iqižia&, sjestavtìjBno po ibßrazcu v; podatku .JpT"tej j—u
prinfemprestanejttporat
konvenciji,ffiifci jo Џ izdalo oblastvo ozemlja, |yâit©jno
so bili tóedmet rakšneža
za registracijo^ ali organizacija, pooblaščena
enerato© tajnwtv^tako*
tega oblastv'äl
« Knjižica s» moisç pokazati zaradi vize obmejnemu, |j racijo.
carinskemu uradu ofo prihodu in ob odhodu z ozemlja dov in državam nečlanicam, omenjenim v "členu 10.,
prizadete visoke stranke pogodnice.
«» dsklafacije in notifikacije, ki jih prejme po tem členu.
' ' • • _

_

Člen 4.

••;_'/_

•

' -

Če odide kakšno vozila, ki je prišlo na ozemlje/ene,
•visokih strank pogodnic, oprepljeno s fiskalno knjižico,
s tega ozemlja, ne da bi bila postavljena odaodna viza
in ne da bi se mogel ugotoviti datum odhoda; ee lahko
smatra, da je'ta knjižica na omenjenem ozemlju "brez
vrednosti.
Fiskalna1 knjižica velja leto dni od dne, izdaje. Če
izpremeni vozilo lastnika ali imetnika ali če je v njej
izpremenjefta registracijska številka, vpiše potrebne
izpremembe v knjižico prietojno oblâstvo ali organizacija,
pooblaščena od tega.
Pred iztekom trajanja zgoraj označene veljavnosti riè
more biti izdana za isto vozilo nova knjižica, razen ob
registraciji na ozemlju kakšne druge visoke stranke
pogodnice.
Nikoli pa se ne izda duplikat fiskalne knjižice.
Člen 6.
Glede na mostnino aH druge podobne pristojbine, ki
ве plačujejo na mestu samem, je postopati z vozili, ome
njenimi v prvem odstavku člena t., prav tako, kakor z
vozili, registriranimi na ozemlju, na katerem,'se ta inostnina ali te pristojbine pobirajo.

. f /v-.l..'.'*-M?-.l.

'

Ä

,

. •. /

.••>«

- ~---v
-~._Člen,.9...,.
„
-'- ° Tolmačenje in pridržki, ki so obseženi v priloženem
zapisniku, se usvujajo in imajo isto moč, veljavnost; in
trajanje, kakor ta konvencija.
• w '••'••" '
•':"
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,.* ,: .,,,;.• .•;,;, ,.,| ; Ölen 10. . .
,,.,, : \ r , .
Ta konvencija, katere angleško in rrancosko besedilo
je ravnopravno, je datirana z današnjim dnem.
, Konvencija se lahko podpiše, do dne 30. septembra»*
1931. v imenu vsakeg^j${aiïyw P l i t v a narodov in vsake ,
države nečLanice, zastopane,, na konferenci, ki je izdelala
to k o j j C ^ ^ j ^ J ^ t e ^ j ^ ^ p ^ B i ^ s v ^ j i ;E£u^va||a]rodov
y ta namèn en izvod té "konvencije;
Člen. 11.
Ta konvencija sç bo ratificirala.
Ratifikacij ski instrument se polože pri generalnem
tajniku Društva narcđojvj jki- поОДовд njih prejem vsem
članom Društya''narMov, ^a^ór' tum državam nečlaniШ^-ШадпШ Včh&tf ift"«-'!'-»' m №' f , i . .-ч-f,.:

.Člen .12.
Wr.
izza dne 1. oktobra 193Ì. lahko pristopi k tej konvenciji'vsak član DruÉva narodov in vsaka država he*
81âtfica,!ttzhačetta v členil 10. '• '•'<•• •'• >•••'••
• Ptistopni
vroče
iaijnüku
V\JUHL - 'irišltfiiineiti
1 U D 1 1 U l l l C l l t l Os'è
P TL
W C
Kgeneralnemu
CUCIRIUOUIU
WjUUiU
У
Društva ng
naflOjdjP-V^ld.nptificirajijjih,.prejem vsem članom
Člen 7.
rfärodov'in'vsem drŽavam* héclânica^m, omenjeCe nastane spor med dvema ali med več visokimi Društva
N
лтгпЈл~ ™'х1А\Н4 ':"
nlm
'V'navedenem
čleriil." > '•" ''•'• .'• :'i!>.''. ->!•'; ;• ••(•'••.i
strankami pogodnicami glede tolmačenja ali uporabe, te
konvencije in če tega spora ni moči razpravljati nepo • ":iyy/.
,.•,!.'.,... -.-A
< . ; ; " Č l e n 1 3 . •• : ;;. ' ; / . .
•-; •>: , ; . :
sredno med strankami pogodnicami, se spor lahko pred
Vsaka visoka stranka pogodnica1 veže lahko "veljav
loži zaradi posvetovalnega mnenja Posvetovalni in tehni
ški komisiji za promet in tranzit pri D'ruštvu narodov. nost svojih ratifikacij аЦ svojega pristopa z ratifikacijo
ali pristopom enega alf Voò*-članov Društva narodov ali
п

п

:

;

» l i l * " * ' f WW»w.^*

•
Člen 8.
,,.
Vsaka visokih strank pogodnic lahko izjavi ob pod -':НУ:--\ JJXOV i t i y Г-j i ï eitefЧ«.-* lì' l^'.^ ] ( : ' ' n '-'•,'1
pisu, ratifikaciji ali pristopu, da s tem, da sprejme to i
rl$tekoà*№WiPit<4&y Venivo»c^^triesécev^pììtón
konvencijo, ne prevzema nikakšne obveznosti, kar se tiče
ko
prejme generalni tajnik Društva narodov саЈјДјкдсце
skupnosti ali, vsakega dela ntfenih kolonij, protektoratov
ali prekomorskih, teritorijev ali teritorijev, postavljenih ali pristope, poslane v imenu petih članov Društva na
pod njeno suzerenstvo ali mandat; v tem primeru,se ta rodov ali držav nečlanic. Ratifikacije ali pristopi, katerih
konvencija ne uporablja na teritorije, omenjene v taki' u6ineki<je>';veza» s^pogojî) označenom-- v predhodnem ч
ч
členu,! se né 'ötejejotä.'fo- število,•>dokler'ti pogoji niso
deklaraciji
.
.
izpolnjeni.
'•|i; ;
Vsaka visoka stranka pogodnica lahko • naknadno
Čleur'i6."
notificira generalnemu tajništvu Društva narodov, da
!./>} ••'•<
v Ra,tifikacije. ali pristopi, ki prispqjo;po.,uveljavitvi ie
hoče uporabljati to konvencijo na skupnost ali na vsak
del teritorijev; • ki so bili predmet izjave, označene v кшдепсјје,.poftanejo .učinkoviti po šestih; mesecih- bodiei
predhodnem odstavku. V tem primeru se uporablja kon,- po datumu, ko jih prejme generalni tajnik. Društva,na»
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rodov, bodisi pò datumu, ko eeizpolnijo'pogojfy označeni
V Člemi 13.

•
. ' • • . .

Dodatni zapisnik.

• ; ; ! - . - i; . v - ' ; - , ; . .:•- ! i : . i i ••:' .i
Č l e n 1 6 . -•; :.;-:iii-,; :-,»,/.! ..-.i')- '

I. — K členu 2.

j • Ustanovljeno je, da more Švica, ki popolnoma pre
pušča drugim visokim strankam pogodnicam pravico,
juporabljati proti njej sistem te konvencije, nadalje
uporabljati sistem oprostitve, ki je sedaj ria rijenem
'ozemlju v veljavi, za 90 zaporednih dni, katera oprostijtev se obavlja pri vsakem prihodu. Če bi se ta doba
.^oprostitve prekoračila, se lahko pobere davek, ki jè za
;to določen, skladno s švicarskim zakonodajstvom.
Člen 17.
|
Če bi se Švica odločila uvesti sistem te konvencije,
Po. izteku, dveh let od, dne,, ko; s t a p p a i .konvencija, jmora seveda pobirati davek po odredbah te konvencije.
v veljavo, se ta lahko odpove po katerikoli visoki stranki Ili; — K členu 3.
pogodnici.
, '.
'"":'"'"'""••'''"' '
Odpovedne poda v obliki pismene notifikacije, po j . V i s o k e stranke pogodnice si pridržujejo pravico,,
slane glavnemu tajniku Društva narodov; ki'obvesti o1 jpredpisati' izpolnitev formalnosti, označenih' v posled
tem vse člane Društva narodov in države néèlànice,''ome- njem odstavku člena 3., pri kakšnem drugem obmejnem
:
:
uradu,
njene y členu'iOt ,,..;;!;•, .-,;,
' ' • ! • •'••••>,-">'••••'
- •
•
•
•
•
•ne'."pa
- :.''vr^carinarnici.
Odpoved. postane učinkovita čez" leto'dni od' dne,
ko jo prejme glavni tajnik, in se uporabi/samo glede
tistega člana Društva'ali drža*vè neölänice, : v' katere
Dodatek k korivend ji
imenu je ta odpoved bila podana: Če se zniža zbog isto
časnih ali'-postopnih odpovedi število člaHov: Društva in o fiskalnem režimu tujih avtomobilskih vozil.
držav nečlanić; vezanih s to konVëncilo,/!flff;awln1 kVpèt,
Obrazec mednarodne fiskalne knjižice.
prestane konvencija veljati.
. ' -'"VTa knjižica je tiskana v službenem, jeziku ali v elužV p o t r d i t e v t e-g a -«o> podpisali zgoraj omenje- ;
ibenih jezikih države, ki jo izda. Platnice svetlomodre
ni pooblaščenci to konvencijo.
;barve imajo v vsakem jeziku visoke stranke pogodnice
S * H ^ I ç i e n, o > » г е д е у * ,dne trMei^tega «rSafca !prevod teh-le besed: >Mednarodna fiskalna knjižica«.
s
tisoč* deVet sto'tridësef ^Tvéga RfV.v ehern* -le'dîninr iz
Označbe, pisane z roko, vpisane v to knjižico, morajo
vodu, ki ostane v arhivu tajništva Društva narodov in
Čigar predpisno overovljene .kopije se vroče vsem čla biti pisane z latinico ali z ležečo pisavo, ki se naziva
••••;•'
nom Društva narodov in državam nečlanicam, omenje \ angleška.
Ta knjižica ima 48 strani, oznamenjenih в številnim, v Členu 10.
..... >.:-....:. ;,;..-1
kami.
.
1. _ ' • • ' •
• '
Njen format je kakor je navedeno v priloženem
•fv;i
cimili:
3 d
obrazcu (okrog 135 mm X 218 mm).
- *№*4folAiù>>u'. •• SÌil.ÙÌ
S
pridržkom
poznejšega
pristopa
za
kolonije
' :>; in ' teritorije'Jpodmandatom.,•"''-•>! >.4lir--r.iù>-.i-.' . i (Platnice)
• • ». '
Velika l i t a n i j a In S e v e r a f Ì s k k V ? 7 '^^"'Л" i (Ime države)
i;
kaloor.)tudi..,ys.ak d.el, b^ta^i^k^gia^çee^stya;.,^» ni • •
Mednarodna fiskalna knjižica
.zaseölan Î5rus.tya,narodov,^ '.,n<.,,;. f;n .,:. .,;;., (.;r,:;. i
• )li:.'l .., ^javya^',dà..,8jB n^jj.podpis.,ne,, ; аапа1а;па
Mednarodna ženevska konvencija
. kolonije, protektorate, prekomorske,-tejijórije ali. •
„• x:r^teritorije, ,pod suzerenstvoin.aj^man^fttöni..;,.
z dne 30. marca 1931.
,P.'C. F r a n k l i n
•.•.,'•'•.-• lUa.r.'.. -,••
(Prva stran)
! (Ime države)
' ШИвка
' "-'".
'-•''-" > •••"•i'--^-'" : -ì
Ko bo ta konvencija dve leti v'veljavi, še more'žahtevati njena revizija ob vsakem času v imenu najmanj
treh visokih strank pogodnic.
Zahtevo, označeno v gorenjem 'odstavku, je"nasloviti

:

!

;
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S i m o n i

,;
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•

•

•

•

•

"

•

л

•'•

-'J;,']

••

::

'•

>•'••">:•••.-•••••

Svobodno mesto .Gdansk *•
ad referendum D r. R a sД n e k i
Italija
C d e C o n s t a ^ ^ l
Luksemburška
.

••

Mednarodna fiskalna кпјШса
Š t .„„.„...__....u_

Mednarodna ženevska konvencija z dne 30. mar
ca 1931.

j
Ta knjižica je izdana zaradi oprostitve od davka,ali
'take,za promet ali posest, priznane avtomobilskim vozii lom za eno ali več bivanj za dobo skupaj 90- dni, prfr
Holandsly
""•"' />ìhlìì
i bitih v vsaki državi, na katere se uporablja omenjena
(konvencija. Ta knjižica velja leto dni od dne njene)
[izdaje.
Dr. R a e i n s k i
Ta fiskalna knjižica je izdana -,~^..il,,.,,;.,.,.,....~»rt-y*
T1C
*
''
•- ;•I ? f t n
.Y. . Ш ! ' ф В 1 ) .'!'••'• .ÏL'i ki stanuje v
„,
, »
-!*.. •'*»'•
R o t h m u n d ; На| ; «!влгд.апп^ ^ ^ ^ n b e r g e r
* Ime in priimek imetnika ali lastnika.
•** Mesto, ulica, številka.
' ' j Češkoslovaška«,
-i..; /.'.j.'/i-d! ош von
ohor-sciiVi:.
•"' . < - j
SJ1Jt.ijr!.Cl:;'i
MS --ОСЛ
I n g . УасГа^КЈоиФДЗк

.^/iegu'Cfc Vè^fû'ajis&iqsî « KcbomO

•1JT-"

' ... '

;

i''''

•

,

'

' "

;

j ;

•''•'.
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Za avtomobilska vozila, katerih, opis je ta-le:
Vrsta vozila
(1)
Znamka šasije
(2)
Številka šasije
—;
.„
-J (3)
Številka motorja
;
„ (4)
Registracijska številka, ki je označena na tab
lici države, ki izdaja knjižico
~~
(6)
Kraj in datum izdaje
—........'.....„.... ._
: (6)
: — ;.„-..„.!..„
„
" *
Zig oblastva
(Druga stran)
Ta knjižica velja za vse spodaj označene države za
leto.dni od dneva njene izdaje. Pred iztekom tega časa
ne more biti' izdan za isto vozilo ne nov certifikat ne
duplikat.
Seznam držav.
(Tretja stran)

Izprememba lastnika ali imetnika.
G. ._...„....„™

,—~.

......

.........

..._;.„.„

(1)

ki stanuje v
.-.—
_
~
(2)
je vpisan kot lastnik ali imetnik vozila, za katero je
izdana ta knjižica.
.
Žig oblastva v '....'. -_ ~
'.
;—-..-—.'.-(3)
—
~
•-- (4)
(Se ponavlja l e trikrat.)
(1) Ime in priimek novega lastnika ali imetnika.
(2) Mesto, ulica, številka.
(3) Kraj in datum.
(4) Podpis oblastva ali po njem pooblaščene orga-.
nizacije.
(Četrta stran)

.

;

Pripomba: Da se izračuni trajanje .oprostitve, se
šteje dan od polnoči do polnoči, vsak del dneva pa za
cel dan. Dan prihoda pa se ne šteje, če sta dan prihoda
in odhoda ločena z več. ko enim vmesnim dnevom
:

-

• • ' § 2 .

• "

•'••;•

- • _ .

' ;

;

_

•-

Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše in ko
se razglasi v »Službenih; nQvipah«, obvezno moč pa dobi,
kakor je to določeno v. členu 14. omenjenega sporazuma.
Našemu ministru ptavde priporočamo, naj razglasi
ta zakon, vsem našim ministrom, naj skrbe za njegovo
izvrševanje, oblastvOm zapovedujemo, naj po njem posto
pajo, vsem in vsakomur pa, tiaj se mu pokoravajo.
V Beogradu, dne 28. januarja 1933.
, .
Aleksander s. r.
Minister za zunanje posle
Predsednik
B. D;. Jevtié s. r.
ministrskega sveta
Minister za notranje posle
dr. Milan Srškie s. r.
Živ. Lazio" 8. r.,
Videl
Minister za gradbe
dr. Srkulj s. r.
in pritisnil državni pečat
čuvar državnega pečata,
minister, pravde
(Podpisi vseh ostalih,.
. ministrov.) . . ;
Bož. Ž. Maksimovié s. r.
(M. P.)

Uredbe osrednje vlade.
165.

•'

..:,,.

Uveljavitev
\,r,"!'
mednarodne konvencije o fiskalnem" režimu
tujih avtomobilskih vozil.*

Izprememba registracijske številke.

Mednarodna konvencija o fiskalnem... režimu; tujih
avtomobilskih vozil, sklenjena. v Ženevi Ane 20. mar
Vozilo, za katero je izdana ta knjižica, je dobilo-novo'
ca 1931, stopi v veljavo dne 9. maja 1Ö33. '
registracijsko številko —
~~-—~:.J———
(1)
Doslej so ratificirale to konvencijo, odnosno so' ji
Zig oblastva v — . '
_.
_
(1)
pristopile še naslednje države: Velika Britanija in Sever
na Itaka, Bolgarija, Danska, Portugalska," Južna Rode
zija, Belgija, Nova Zemlja. '
• •
• '^]': ;'••':
Zakon
ó
Omenjeni
konvenciji
jè
razglašen
v »Služ(1) Kraj in datum.
benih
novinah«
št.
85/XI
z
dne.
15..
februarja
>1983.**
(2) Podpis oblastva aH po njem pooblaščene orga
Iz ministrstva za zunanje posle v Beogradu,- fdne
nizacije;
'::.'•..••••
22. februarja 1933.; Pov; št. 3510.
.,.. , . ;
(Peta'stran)

Prihodna in odhodna viza.
Prihod
ali
' odhod

Število dni
Datam za
izracrm

Skupno
Število dni
za izračun
od orvega
prihoda

,,;

Podpis
pooblaščenega"
uslužbenca al!
pečat o blautva

Razpis.

.PifttfOđ . Odhöä'

Ođhođ
(itd. do konca te strani in. tako.po vr.sti, na"Vséh
naslednjih straneh).
. ; • • ; : . .<.h,w •'. >.<

i
Ministrski svet je'Izdal V svoji eéji z'dh'é 15. febru•arja 1933. na osnovi člena 15. v predlogu zakona e'bbči

* >Službene novine kraljevine
: 27. februarja 1938;, št. 45ШИ/127.
г
* Podpis oblastva ali po njem pooblaščene orga }• ' ''• ** »Službeni Т бгЛШ/22'iz
*** »Službene novine kraljevine
nizacije.
' '- ;
* 27. februarja 1933., St.£6yXIII/i26..
•* Viza oblastva.
. . , : : . - > ; . . : « с Л / "^
••if*

.

.-•

'...

•

•

--V

.••:-•;>•::•••<

r

«'irjtn 1.

Odločba o izpremembi carinske
tarife.***
• .^.-,..,..!-. *•,

Jugoslavije« z. dne
.
f''v '"'
t
l№lU;-:]
Jugoslavije* ss.'dne
» , =:
,•

,

M

22. ko».
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carinski tarifi na predlog ministra za finance toJe od
ločbo:
L
Ukinja se odločba št. 1525/IV z dne 22. aprila 1930.
(>Sužbene novine« št. 92/XXXVI z dne 24. aprila 1930.)t,
s katero se opraščajo uvozne carine preparat »parazoja
B« in sirovine, ki služijo za izdelovanje tèga preparata.
•

II.

Zvišujeta se carinski postavki iz št. 450. uvozne carinske tarife, in sicer: maksimalna od. 100 na 180, minimalna pa od 80 na 160 dinarjev v zlatu od 100 kg.
III.
Ta odločba stopi v veljavo na dan razglasitve v
»Službenih novinah«.
Za blago, ki je prijavljeno carinarnici do tega dne z
oboo prijavo, veljata dosedanji carinski postavki, če gre
za blago iz točke II. te odločbe.
Iz pisarne ministrstva za finance — oddelka хгл carine,
v Beogradu, dne 21. februarja 1933.; št. 5002/IV.

167.

.

:

-

Telefonski promet.*
Upostavdtev telefonskega prometa:
1. Več krajev v Jugoslaviji'in Češkoslovaški, izza àiue
6, februarja
pogovor:

1933., taksna enota za navadni 3-minutni
. . - . , • • '

,,,,.,Maribor—Bratislava, Prostejov, Piestany iin Veseli
»ađ Moravou 58'50 Dim, odnosno 3'90zl. îr.; •'"•

Banove uredbe.
168.

Objave banske uprave
o pobiranju občinskih trošarin
v letu 1933.
II. No. 6351/1.
Občina Bogojina, v dolnjelendavekem srezu, bo po
birala od dneva razglasitve v >Službenem listu« v letu
1933. naslednje občinske trošarine:
a) od 100 1 vina Din 100—,
b) od 100 1 piva Din 25-—,
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerjev,
ruma in konjaka Din 5'—,
č) od goveda nad enim letom Din 25*—,
d) od goveda pod enim letom Din 15*—,
e) od prašičev Din 15-—,
f) od drobnice Din 5*—,
.*
g) od 100 kg uvoženega mesa (mesnih izdelkov)
vseh vrst Din 20-—..
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 9. marca 1933.

II. No. 7449/1.
Občina Bukovci, v srezu ptujskem, bo pobirala od
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933. 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 5-—.

Celje—Zwittau (Svitavy), Maribor—Češke. BudejoTice, Olomouć in Opava 65-25 Din, odnosno 4>33 zl. fr,;
Maribor—Usti nad Labem (Aussig), Karlovy Vary
(Karlsbad)^ Mariânske Lâzne (Madenbàd), Strakonice in
Žatec (Saaz) 74/25 Din, odnosno 4-95 z), fr.;

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 9. marca 1933.

2. ; Ljubljana, Maribor, Celje—Solun ; (v-Grčdji), izza
dne 15. februarja, 1933.; taksna enota 7'80 zl;. fr.;

Občina Formin, v srezu ptujskem, bo pobirala od
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933. na
slednje, občinske trošarine:
. ,,.
a) od 100 j :vina Din 50—,
b) od 100 1 sadjevca Din 2 0 — . ' " . '
' '.'•'-

3. (Apaise—Graz (Avstrija), izza ; dne ' 3 . februarja
1933;; taksna enota 40*50.Din, odnosno 2-70 zl:''fr.;
.4. Ljubljana—Grieskirchen (s pomožno telefonsko
centralo. GaIIspa«hom (v .Avstriji), izza* dneЛ2. januarja.
1933.; taiksna enota 69-75 Din, odnosno 4-65 zl. fr.

II. No. 7457/1. •'

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani.
dne 7. marca 1933.
II. No. 7199/1.
Občina Jurovce, v srezu ßhijsk'ein, I » pobirala od
dneva razglasitve v »Službenem listu« ,y, letu 1938. na
slednje občinske trošarine:; , ••
' ' - >•" .,')•!•'* f- j
X ';
a) od. 100 1 vina Din 100-—,
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100'—.

t >TJ.radni list« Št. 280757 iz. 1.1929./Î930.. \ '
* ištužbenenovine, kraljevine /Jugoslavije« z .dne
11,;februarja 1933.,'št.'32/X/104 (ad i. in.'.2.); z due 15.
feK
"""Ìa_ 1933.Ì št. 35/XÌ/lÌl ( a d ^ M 4 ) . / ' . . " . - . :

..мЖЛ/-д .

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
'••'' ' • ' "
dne 9;:matca 1938.';
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II. No. 8010/1.
Občina Matjaševci, v srezu murskosoboškem, bo po
birala od dneva razglasitve v »Službenem listu< v letu
1933. občinsko trošarino Din 75 — od 100 litrov vina.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 11. marca 1933.
No. 5387/2.
Občina Puconci, v srezu murekosoDoškem, bo po
birala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu
1933. 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. marca 1933
II. No. 7323/1.
Občina Rogoznica, v srezu ptujskem, bo pobirala od
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933. na
slednje občinske trošarine:
a) od 100 1 vina Din 70-—,
b) od 100 1 vinskega mošta Din 70-—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 9. marca 1933.
II. No. 26649/1-32.
Občina Sromlje, v srezu Brežice, bo pobirala od
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933.
občinsko trošarino Din 100-— od 100 1 vina.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne-10. marca 1933.
II. No. 27368/1-1932.
Občina Sv. Jošt, v srezu Kranj, bo pobirala od
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933, na
slednje občinske trošarinei
a) od 100 1 vina Din 100-—,
b) od 100 1 p W Din 25—<
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja,
ruma in konjaka Din 5*—,
č) od 100 1 sadnega mošta Din 25-—,
d) od goveda nad 1 letom Din 25*—,
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 "2o-—^.
i

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 10. marca 1933.

169.

Razne objave
iz „Službenih novin".
Številka 16 z dne 23. januarja 1933.
Z odlokom ministra za gradbe z dne 10. januarja
1933., it. 595, je bil postavljen i n g . S t e f a n i V s e v o l o d , uradniški pripravnik tehničnega razdelka pri

sreakem nacefebvu v Celju, za tehničnega pristava VIII. '
položajne skupine istega razdelka.
Izročitev v promet kovanega srebrnega denarja po
Din 50'—. Na podstavi zakona o kovanju srebrnega de
narja z dne 14. avgusta 1932. daje ministrstvo za finan
ce po Narodni banki v promet nov srebrni kovani denar
po Din 50—.
Opis tega denarja je objavljen v »Službenih novinah«, številka 186/LXXVIII z dne 15. avgusta 1932., v
zakonu o 'kovanju srebrnega denarja, in v, »Službenih
v
novinahc, številka 300/СХП z dne 26. decembra 1932.
(»Službeni list kraljevske banske uprave Dravske ba
novine« pa štev. 562/67 z dne 24. avgusta 1932. in štev.
16/3 (§ 14.) z dne 11. januarja 1933.).
Narodna banka bo dala ta denar v promet v pre
sledkih, v katerih prihaja iz kovnic.
Štev. 11-4284. — Iz oddelka državnega računovod
stva ministrstva za finance. \
Prepoved prodajanja in razširjanja. Državno tožil
stvo v Zagrebu je prepovedalo z odlokom z dne 17. ja
nuarja 1933., štev. Kns , 150/33, na podstavi čl. 19. za- "
kona o tisku prodajanje in razširjanje lista » Ç r i v a t n i
n a m j e š t e n i k«, štev. 2, z dne 15. januarja 1933., ki
se tiska v Zagrebu, z odlokom ž dne 17. januarja 1933.,
štev. Kns 151/33, pa je prepovedalo prodajanje in ra'Zširjanje lista » O d v j e t n i k « štev. 1 z dne 10. janu
arja 1933.
Številka 18 z dne 25. januarja 1933.^
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne
22. decembra 1932:, štev. 30.304, je bil prenieščfen na
prošnjo za šumarskega poverjenika VII. položajne sku- ч
pine pri šumski upravi na Bledu J a n š a H i n k o,
šumarski poverjenik ' iste 'položajne skupine pri šumski
upravi v Boh. Bistrici.
Z odlokom pomočnika ministra za finance z dne 4.
januarja 1933., štev. 4032, je bil postavljen H u m a r
M i r o s l a v , pomožni davkar IX. položajne skupine
davčne uprave y Slovenjgradcu, za pomožnega davkairja
davčne uprave v Umci.
Prepoved prodajanja in razširjanja. Državno..tožil
stvo v Zagrebu je prepovedalo z odlokom z dne 20. ja
nuarja 1933., štev. Kns 267/33 na- podstavi čl. 19':' zakona
o tisku v zvezi, s čl. 3. zakona o izpreinembah in do
polnitvah tega zakona razširjanje in prodajanje tednika
» G i a s , tednika za komunalna, socialna in kulturna
vprašanja periferije« štev. 3 z dne 21. januarja 1933., ki
se tiska v Zagrebu.
>
Državno tožilstvo v Zagrebu je prepovedalo na pod
stavi čl. 19. zakona o ' tisku z odlokom z dne 20. janu
arja 1933., štev. Kns 266/33, razširjanje in prodajanje
lista » S t u d e n t « štev. 5 z dne 9. januarja 1933., 'Ki se
tiska v Zagrebu.
Številka 19 z dne 26. januarja 1933.
Z odlokom ministra za promet z dne 12. januarja
1933. je bil upokojen K o t b a u e r I v a n , strojevodja
VIII. položajne skupine z 2. periodskim poviškom iz ob
močja direkcije državnih železnic v Ljubljani, s pravico
do pokojnine, ki mu pripada po službenih letin.
Z odlokom ministra za promet z dne 12. januarja
1933. je bil upokojen H u b e r H e n r i k , strojevodja
VIII. položajne skupine e 3. periodskim poviškom iz
območja direkcije državnih železnic v Ljubljani, ö : pravi
co do pokojnine, ki mu pripada po službenih letih. '
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i Z odlokom ministra za promet z dne 13. januarja
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne 5. jar
1933. so ..bili.: premeščeni: po potrebi službe: L e n g a r nuarja 1933. je bil premeščen po potrebi službe v realno
F r a n c ^ prometni uradnik VIII. položajne skupine po gimnazijo v Kranju B a k i č V l a d i m i r , profesor
staje. Celje, v postajo Kranj; na prošnjo; P a v š e r realne gimnazije v Požarevcu, uradnik Vi. položajne
A l o j z i j , prometnik IX. položajne skupine in šef po skupine.
'
. . . . . ' . • \ •.
staje Veržej, v postajo Poljčane; J a n e z i č F r a n c ,
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne 19. de
prometni uradnik VIII. položajne skupine postaje Äim- cembra 1938. so bili premeščeni: G a j s e r - V i s e n j a k
ske, Toplice, za šefa postaje Verd; Š l i b a r J e r n e j , T e r e z i j a , učiteljica pri Sv. Barbari v Halozah, urad
prometnik VIII. položajne skupine in šef postaje Velike! nik VII. položajne skupine, za učiteljico osnovne šole v
Lašče, . v postajo Ljubljana gl. kolodvor; F a t u r Zavrču, na prošnjo; K o g e j L e o p o l d i n a , učiteljica
F r â n . c , prometnik IX. položajne skupine postaje Pes osnovne šole v Tornisiju, uradnik VL položajne skupine
nica,, v.,postajo Št. Hj;. P r e t n a r F r a n c , pomožni s 1. periodskim poviškom, za učiteljico osnovne šole
vlakovodja X. položajne skupine postaje Rakek, v po v Brezovici, na prošnjo; M i k u ž M a t e j , učitelj osnov
ne šole v Škofji Loki, uradnik VL položajne skupine, v
stajo Murska'Sobota.
Dolnjo Lendavo, s tem, da vrši dolžnost sreskega šol
Številka 20 z dne v28. januarja 1963.
skega
nadzornika v istem kraju, po potrebi službe.
••
' : Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne
Z
odlokom ministra za promet z dne 7. januarja
29. decembra 1932. je bil postavljen na tehnični fakulteti
univerze v Zagrebu za rednega profesorja s pravicami 1933.,*P. t. štev. 1666, so napredovali: za p. t uradnike
uradnika II. položajne skupine 2. stopnje ing. H o r v a t VIII«. položajne skupine: pri pošti in telegrafu Ljub
J u r a j , izredni profesor tehnične fakultete v Ljubi ja- ' ljana 1 P i p a n F r a n j a ; pri pošti in telegrafu Ma
ribor l š k r b e c A n a ; pri pošti in telegrafu Medena
ni. in uradnik J.V. položajne skupine 1. stopnje..
K r a m e r V a l e r i j a , vsi dosedanji p. t uradnikiIX.
_ . y Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne položajne,skupme istih pošt in telegrafov; za p. it mani
3., decembra- 1932. je napredoval v državni knjižnici v pulante IX. položajne skupine: pri poŠti in telegrafu
Ljubljani: za upravnika s pravicami uradnika IV. polo Konjice Š a f a r i č A v r e 1 i j a ; pri pošti in telegrafu
žajne,: skupine i. stopnje dr. Š l e b i n g e i r J a n k o , Maribor 1 B e r n o t F r a n c ; pri pošti in telegrafu
upravnik iste knjižnice, in uradnik IV. položajne skupine Ptuj G s ejlm a n L e o p o l d i n a in pri pošti, du tele
2. stopnje, z 2. periodsMm poviškom; za knjižničarja grafu Rogaševci G o m i l a r G i z e l a , vsi dosedanji
s pravicami uradnika IV. položajne skupine 2. stopnje p. t; manipulanti X. položajne skupine istih pošt in te
• dr. G I o n a r J o ž a , knjižničar iste knjižnice, in urad legrafov. •
nik у. položajne skupine.
Prepoved razširjanja in prodajanja. Državno toàlŠtevilka 21 z dne 30. januarja 1933. .
sbvo v Zagrebu je prepovedalo z odlokom z dne 26. ja: Z odlokom ministra za socialno politiko in narodno nuarja 1933., štev. Kns 331/33, na podstavi ČL 19. zakona
zdravje z dne 11. maja 193-2., O. štev. 7858/32, je bila po o tisku v zvezi s čl. 3. zakona o izpremembah in, dopol
stavljena /ir. G e r š e l m a n E l i z a b e t a , uradniški nitvah tega zakona razširjanje in prodajanje fcisfko-pisa
pripravnik obče državne bolnice v Ljubljani, za sekun >Vjesnik središnjeg udruženja studenata« štev. 1. let
darnega zdravnika VIII. položajne skupine s plačo Din nika 1. od 26. januarja 1933., ki se tiska v Zagrebu.
730'— in s položajno doklado Din 400*— mesečno.
Številka 25 z dne 3. februarja 1933.
.
Prepoved uvažanja in razširjanja. Z odlokom mini- Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja^ dne 9. ja
"strsfvsa za notranje posle z dne 23. januarja 1933., nuarja ^.933. je bil odlikovan na predlog ministra za
1. ,štev. 2201, je prepovedano uvažati v našo državo in y prosveto z redom Jugoslovanske krone HI. stopnje
njej razširjati knjigo >Die tschechischen Legionen in Si- dr. K o v a č i č F r a n c , profesor bogoslovja v peboju
foirienc, ki jo je izdal general Zaharov v nemškem je v Mariboru.
• .. t
ziku v Berlinu.
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne 28.
••• ' Z odlokom ministrstva za notranje posle z dne 23. ja decembra 1932., O. n. štev.'100590, je bila premeščen«
nuarja 1933., I. štev. 2202, je prepovedano uvažati v našo po potrebi službe v državno meščansko šolo v Tržiču za
državo in v< njej razširjati knjigo >Balkan durch das nastavnika s pravicami uradnika VII. položajne skupine
§QhlüsseUoch<:,<ki jo.je izdal Hans Troebst v Berlinu.
H v a t a 1 F r i d a , nastavnik privatne meščanske šole
i
Številka 28 z dne 1. februarja 1933.
v Liçhtenturnu v Ljubljani.
Z odlokom pomočnika ministra za finance z dne
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne VS. ja«
20. januarja 1933., štev. 6312, je bil postavljen na pro nuarja 1933. je bil postavljen za predsednika izpitne
šnjo za pomožnega dav^karja IX. položajne skupine davčne komisije za opravljanje profesorskih izpitov v Ljubljani
uprave v Slovenjgradcu V a u p o t L o v r e n c , pomožni dr. N a h t i g a i R a j k o , profesor filozofske fakultete
'davkar iste položajne skupine davčne uprave v Krškem. univerze v Ljubljani.
'
Prepoved razširjanja In. prodajanja. Diržavno tožilstvo,
Številka 26 z dne 4. februarja 1933.
v Zagrebu je prepovedalo z odlokom z dne 24. januarja
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne 7, ja
^ЗЗ., štev. Kns 311/33, na podstavi öl. 19. zakona o tisku nuarja 1933. so napredovali; za p. t uradnike VL polo
razširjanje in prodajanje mesečnika >Kovina«, štev. 1. žajne skupine: B a j u k A n a s t a z i j a in R a k o v e c
letnika V., za mesec januar 1933., ki se tiska v Zagrebu. I v a n pri pošti Ljubljana 1, N o v a k I v a n , pri pošti
Ljubljana 6, H r i b e r n i k K a r e l in P i l a t J u r i j ,
Številka 24 z dne 2. februarja 1933.
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne 5. ja pri pošti Maribor 1, Č e r n o v š e k J o s i p , pri pošti
nuarja 1933. je bil postavljen v ministrstvu za presveto Maribor 2, B r e j c A v g u s t , pri pošti Novo mesto, vsi
za referenta s pravicami uradnika IV. položajne skupine p. t uradniki VIL položajne skupine istih pošt in tele
2. stopnje S m i č i k l a s P e t e r , barski-šolski nad grafov; za p. t. uradnike VII. položajne skupine: R ab ič
zornik pri prosvetnem oddelku kraljevske banske uprave M a r i j a , * pri pošti, Dobrna, č o p . H i l d a , pri pošti
v
£&«&№ gggj, Д Ji $.«.«№ , Mjy&dejij ßri pošti D vice,
Ljubljani, uradnik iste ^ožaine..ekpELnft . .

22. kos.
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K r a i o ^ e c I v a n in G a v r i l o v i ć O l g a , pri
pošti Ljubljana 1, F a c i n i A n g e l a , pri pošti Ljub
ljana 4, R a j h M i l a n , pri pošti Maribor 1, Š k e . r l
D u š i c a , K a n d u s P a v e l , K ok o s a r C i r i l " in ;
B e l i n a M i r o s l a v , pri pošti Maribor 2, ter G r o - '
b e l n i k T e r e z i j a , pei pošti Celje, vsi p. t uradniki
VIII. položajne skupine istih pošt in telegrafov.
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne lo. ja
nuarja 1933. je bil postavljen na prošnjo v območju di
rekcije državnih železnic v Ljubljani za kontrolorja VIL
položajne skupine v postaji Ljubljana gl. kolodvor V a ca k E m e r i k, dosedanji kontrolor iste položajne
skupine in šef postaje Kočevje.
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja je bil po
stavljen nâ predlog ministra za promet pri pošti in tele
grafu Ljubljana 4 za upravnika VI. položajne skupine
11 a š H i n k o, starešina VII. položajne skupine iste
pošte in telegrafa. ' '••••''<
Z. ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne 18. ja
nuarja 1933. je bil postavljen po potrebi službe v ob
močju direkcije državnih železnic v. Ljubljani za kontro
lorja Vil. položajne skupine in šefa postaje Gern ja Rad
gona L a p a j n e K a t o l , dosedanji kontrolor iste po
ložajne skupine postaje Ljubljana gl. kolodvor^
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne 3. ja
nuarja 1933. je bila upokojena na podstavi. § 104., t. 4.,
zakona o uradnikih P o d g o r n i k 01 g a , p. t. uradnik
VIL položajne skupine pošte in telegrafa Maribor 1.
Z odlokom ministra za šume in rudnike z dne 10.
januarja 1933., štev. 941, je bil postavljen za šumarskega
pristava VIII. položajne skupine in šefa, šumske uprave
v Kranjski gori i n g . Z u p a n č i č R a d o v a n , urad
niški pripravnik in vršilec dolžnosti. šefa iste uprave*
Prepoved 'razširjanja in prodajanja. Državno tožil
stvo v Zagrebu je na podstavi čl. 19. zakona o tisku
prepovedalo z odlokom z dne 28. .januarja 1933., štev.
Kns- 346/33, razširjanje in prodajanje štev. 6 periodične
publikacije »Študent« (posebna izdaja) od 28. januarja
1933., ki izhaja v Zagrebu.
.<
Številka 27 z dne 6. februarja 1933.
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne 20. ja
nuarja 1933., štev. 3921/L, je bil upokojen s pravico do
pokojnine, ki mu pripada po službenih letih; C e r n e
F r a n c , veterinarski inspektor kralj, banske uprave
Dravske banovine IV. položajne skupine 2. stopnje s i .
periodskhn poviškom.
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne 15. ja
nuarja 1933., štev. 2894/L, je bdi razveljavljen v smislu
razsodbe državnega sveta z dne .12. decembra 1932.,
štev. 35007/1. ukaz z dne 27. julija 1932., Štev. 45648Д.,
s katerim je bil upokojen C e r n e F r a n c , veterinar
ski inspektor kralj* .banske, uprave, Dravske banovine
v IV. položajni skupini 2. stopnje s 1. periodskim po
viškom. '

Z odlokom ministra za socialno politiko in narodno
zdravje z dne 13. januarja 1933., 0. štev. 302, je bil po
stavljen, za šefa državne protezne delavnice v Ljubljani
v VIII. položajni skupini s plačo Din 730-— in položajno
d»klado Din 400*— mesečno. T o r n i n e A n t o n , šef
iste delavnice v IX. položajni skupini.
Številka 28 z dne 7. februarja 1933.
'
,',''.
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne 15. ja
nuarja 1933., 0. štev. 884, je bil postavljen za' primarnega
zdravnika obče državne bolnice v Ljubljani v V, polo
žajni skupini s plačo Din 1450'— in položajno dòkìado
Din 800-— mesečno d r . M e r š o l V a l e n t i n , primami
zdravnik iste bolnice v VI. položajni ' skupini.
. Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne'15. ja
nuarja- 1933., 0. štev. 883, je bila postavljena za šefa le
karne obče državne bolnice v Ljubljani v VI. položajni
skupini é plačo Din 1150'— in položajno doklado Din
650'— mesečno M. p h. F i n k Vida", lekarnar iste bol
nice v VII. položajni skupini.
Številka 29 z dne 8. februarja 1933;'
Z odlokom pomočnika ministra za' finance z dne
26, januarja'. 1933., štev. 720.3, so bili postavljeni: za dav
karja VIII. položajne skupine in vršilca dolžnosti'šefa
davčne uprave v Kozjem P o č k a ' j M a t i j a , davkar
ište položajne skupine davčne uprave Šmarje pri Jelšah,
po potrebi službe; za pomožnega'davkarja IX. položajne
skupine davčne uprave v Kozjem-Vrč I v a n ' , pomožni
davkar ište položajne skupine davčne uprave v Prevaljah, na prošnjo; za pomožnega davkarja IX. položajne
skupine davčne uprave v Prevaljah Va j d e t i č J o s i p,
pomožni davkar. iste položajne skupine davčne uprave
v Litiji, po potrebi službe; za pomožnega arhivarja X.
položajne skupine davčne; uprave v Kozjem D i v j a k
J o s i p , pomožni arhivar j;iste položajne skupine* davčne
uprave Ljubljana okolica, po potrebi> "službe. '.':;
Z odlokom pomočnika; ministra za "finance z dne
26. januarja 1933., štev. 7204, je bil postavljen ha pro
šnjo za pomožnega davkarja IX. položajne skupine davč
ne uprave v Mariboru H r e š č a k V i l j e m , pomožni
davkar iste položajne skupine davčne uprave Šmarje pri
•Jelšah.
'
Z odlokom ministra za promet z dne 13. januarja
1933. je rjil premeščen po potrebi službe Tom i n e e
V l a d i m i r , administrativni uradnik VIII. položajne
skupine postaje Ljubljana gorenjski kolodvor, v obči od
delek direkcije državnih Železnic v Ljubljani.
Z odlokom ministra za promet z dne 25* januarja
1933., P. t. štev. 6458, so bili premeščeni' v istem svoj
stvu: P a v l i n J o s . i p / ф . t. manipulant X. položajne
skupine pošte in telegrafa Jesenice na Gorenjskem, v
pošto in telegraf Bled 2,1 po potrebi službe; K o s Mar i j a , p..t., uradnik,VIII. роЈоДајпе skupine pošte in te
legrafa/ Novo mesto, v poŠto, in,telegraf. Jesenice na Go
renjskem, po potrebi službe»in B a j ^ c . L j u d m i l a ,
p. t. manipulant X. položajne skupine pošte in telegrafa
Bled 2, v pošto in telegraf Kočevje, na prošnjo. ,

i ««i
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Izdaja kP8l|e*»k8 banska oprava Dra«*ke bano^ne: afetì -predate^rtik in urednfk: Pohar Robert » Ljubljani
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Štev. 22.

SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE
Priloga h kosu 22. IV. letnika z dne 18. marca 1933.

Razglasi kraljevske
banske uprave

Srez

Pregled nalezljivih bolezni
v Dravski banovini
od 22. februarja do 28. februarja 1983
Po naredbi ministrstva ла narodno zdravle
\ 8. br. 4948 z dne 21. maroa 1930.

Srez

O

,-

"Z
>
a

1 53

U

TS

а.

а

11

?

Skupina tifnznib bolezni.
2
2
»» . .
1
1
l
Kamnik . . . . » . . » .
1.
2
3
3
Citila
. . • •. . ••
2
Ljubljana ferez) . . . .
2 1 1
Ljubljana (mesto)
1
—
Maribor desni bree • •
1 1
—
1
1
5
14
8
3
19
Vseea

Brežice

Griža. — Dyf sent«eria
Murska Sobota
1 1
Veeea • • • 1 1 —

| -

1

1- 1- 1 1

Skrlatinka. — Scarlatina.
2 — — — 2
Celje
»t .
1 2 — — 3
Celje i mesto) . . » » » »
4
1
5
4 1 1 1 3
2 — — — 2
Konjice . . . . . . . . . .
Litija
4
V 1 4 -r
4 1 — — b
Ljubljana (srez) . . . .
3 6 1 — 8
Liublianp imesto) . .
Maribor desni bree • • 1 — —~ — 1
5 6 — — ll
Maribor levi brea . . .
3 1 — — 4
Maribor (mesto) . . . .
1 1 — — 2
4
8 1 ~~*
2
2
Radovljica ! ! ! ! ! ! ! !
65
1
43 20 7
Vsesa

i

Sen. — Erysipelas.
1 _
1 —
1 —
1 —
Laško . • • • • • • • • •
^_ 1
ÌÌ«1a . . . . . . . . . . .
1 1
LJubljana (mesto) . .
2 1
Maribor levi brea . .
— 1
1
2 —
Murska Sobota
£°»o mesto
1 —
»••
Ptuj
1 —
*
»
»
1 —
Ptuj (mesto)
Radovljica
1 _
Slovenjgradec
8 —
6m.ar
1 1
leprlJe15ab _
18
Vsega
Brežice
Celje .

1»

1 is
O
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•a

1 —
1 —
— — 1
— — 1
— — 1
2 —
3
— — — 1
— — 1
1 — 1
— — 1
— — 1
— — 1
— — 1
1 — 2
— — JÎ
tt -— 17

. 01

4

» "C
s
•9
ž» и& • o. š*

Ošpice. — Morbilli
6 8 6
KrSko
_— 1 —— I I
Slovenjgradec
6 4 6
Vsesa

'

3

Sr »s

ta

T=~

6*3

•-a

O

a>

>

T»

s-ti
ам

s s

Vo

•o
O

12 O-

Dušljivi kašelj. — Pertussis,
Celje (mesto) . . . . . - I —I 1
Vseea • • .
-

.

'

•

*

•

Ljubljana, dne 4. maroa 1983.
Kraljevska banska uprava Dravske
banovine v Ljubljani.

Davica, — Diphteria et ~!roup.
13
Brežice
...«•••..
3
Celje
....«•»•
1
Celje (mesto) . . « • » »
4
Dolnja Lendava . . • . »
K V - No. 166/92.
733-8— 1
Gornjigrad . . . . . . . .
11
Kranj
..,,,,,.»»
KoCevle
.........
2
Kraljevska banska uprava Dravske
Konjice . . . . . . . . . .
2 banovine v Ljubljani razpisuje za pre
KrS..o . . » » . , . . . »
1
Laško . « . . • • • • • • •
6 vzem dodatnih del L etape v državni
Litija
» •
11 bolnici za duševne bolezni Novo Celje
Logatec
»• »
II. javno pismeno ponudbeno licitacijo
7
Ljubljana (srez) • » » »
na
dan 7. aprila 1983. ob enajstih
Ljubljana (meteo) . . .
2 dopoldne v sobi št. 8§ tehničnega
Maribor desni bree > •
10 oddelka v Ljubljani Pojasnila in po
Maribor levi bree • . >
2 nudbeni pripomočki se proti plačilu
Maribor (mepto) . . . .
1 napravnih stroškov dobivajo med urad
Murska Sobota . . * • .
2
Novo mesto . . » . • • »
4 nimi urami v sobi št 47.
Prevelie . . . • . t џл .
1
Ponudbe naj se glase v obliki popu
Ptui
».. .t
3 sta v odstotkih (tudi z besedami) na
Radovljica ..••»••»
vsote odobrenega proračuna, ki znaša:
Slovenieradec . . . . . .
Smarle Dri JelSah . . .
' za vsa dela Din 324658*06 ali za posa
Vseea • 116126 46 | 4. 92 mezne skupine, in Sicer:
I. težaška in zidarska,
Otročniška vročica. — Sepais
tesarska, štukatereka
puerperalis.
DinlS1.902-»
in ребагвка dela
II. mizarska, kleparska,
1 _ ^_ _- 1
Krani . . . . . • » > • >
— — 2
steklarska in tapet
2
Kočevje . . . . . . . .
129.418«88
— ..— 1
niška dela
LiubHana (srez) . • • 1
1 —
— 1 III. plelkarska dela
Maribor desni bree ,
41.166-94
1 —
—' 1 IV. ključavničarska dela
Maribor levi bree
8.176—
6 — — — «
Vseea . .
Podrobnosti razpisa so razvidne is
razglasa o licitaciji v iSlužbenih noviNalezljivo vnetje možganov.
nah< in na razglasnl deski tehničnega
Meningitis cerebrospinalis epidemica.
oddelka.
Kralj, banska uprava Dravske banovine
l
l
1
Brežice
T Ljubljani,
1
Vseea
dne 15. marca 1989.

Razglas o HcitacijL

-

•

•

-

!

%

*
Otrpnjenje
umika. — Polyomyelitis
acuta.
2 — , 1—
Krško . . » • » • • » » •
1 — — —
Litija • . . » • » • • . •
1
Logatec . . . . . » • • •
Novo mesto . . • • • • 1 — 1 —
6
8 —
Vseea
Hrlpa :— Hrippa
_ 17 Celje (mesto) . . . . . . —
Crnomeli
..•»•• — 2 —
Dolnja^ Lendava . . . • • __ 2 —
Kočevje . . . , » » » • » 2 1 —
Kriko
»•» 24 — в
Logatec
• • '• 1 — 1
Ljubljana (mesto) . • > 7 20 8
46
Ljutomer . . . . . t » » 25 60
:
Murska Sobota. . . • • • 8 1'•4
Radovljica . . . . • • • • — 52 .—
amar j e pri JelSah • . • •— 12 3
Vsega . , , 62 167 67

1
1
1
8

Razglasi sodišč
in sodnih oblaste?
Preds. 69-26/38—8.

664^-3—8

Oklic
— i?
— 2
— 2
— 8
— 18
- * •

—
—
—
\—
—
—

19
80
i 62
9
162

Pri podpisanem sodišču so se nabrali
nekatert predmeti, izvirajoči iz raznih
kazenskih postopanj.
Ker so lastniki teh predmetov nezna
ni, se pozivajo, da se zglase najpozneje
v enem letu od dne zadnjega razglasa
tega oklica v' >Službenih objavahc in
dokažejo svojo lastninsko pravico, ker
bi se po brezuspešnem poteku tega ro
ka predmeti prodali in izkupilo oddalo
fondu za zidanje kazenskih zavodov.

(

1

l

7,*- ^„.WV^.V-«* -y~

Štev. 22.

Stran 114.
Pozneje bi morali upravičenci uveljav
ljati svoje lastninske pravice tožbenim
potem napram državi.
Natančen seznam predmetov je raz
viden iz oklica na sodni deaki pri de
želnem sodišču v Ljubljani.
Predsedništvo deželnega sodišča
v Ljubljani,
dne 8. marca 1933.
*
720
T 18/33—3

Amortizacija.
Na prošnjo Schnabl Lucfje, iz Ljub
ljane, Ambrožev trg 10j' se uvaja posto
panje za amortizacijo naslednjih vred
nostnih papirjev, ki jih je prosilec baje
izgubil, ter se njih imetnik pozivlje,
da uveljavi tekom šestih mesecev po
objavi v >Službenem listu« svoje pra
vice, sicer bi.se po poteku tega roka
proglasilo, da so vrednostni papirji
brez moči.
. .
Oznamenilo vrednostnih papirjev:
Depotni list št. 86, vložne knjižice Hra
nilnice Dravske banovine v Ljubljani
št. 213.781 z vlogo Din 1415-25, glaseče
na ime Kreuth Marija Ana.
Deželno sodišče т Ljubljani, odd. V4
dne -14. marca 1933.

Prede. 1455 13/20—5.

714

Razglas.
Okrožno sodišče v Celju poziva v smi
slu § 191 zakona o notarjih vse osebe,
ki imajo na kavciji bivšega notarja na
Vranskem Frana Presečnika zastavno
pravico, ali vobče pravico do poravnave
iz te kavcije, da v roku 2 mesecev pri
javijo svoje zahtevke, ker bo po prete
ku tega roka sodišče neglede na njih
zahtevke izreklo, da je položena imo
vina prenehala služiti za kavcijo.
Okrožno sodišče v Celju,
dne 14. marca 1933.
*
686
CwIIa 97/33-2

Oklic.

C 144/33

Oklic.

690

Tožeča stranka Blagne Ivan, hotelir
v Kranju, je vložila proti toženi stranki
Weichselu Alfredu in Dori, Kranj,
Kokriško predmestje 95, sedaj nezna
nega bivališča, v roke skrbnika' na čin
radi Din 3.990-— k opr.' št. C 144/33
tožbo in začasno odredbo za shrambo
premičnin.
Narok za ustno razpravo se je dpločil
na 15. aprila 1933. ob p o l d e v e t i h "
dop. pred tem sodiščem v izbi št. 6,
razpravna dvorana.
Ker je bivališče tožene stranke ne
znano, se postavlja za skrbnika na čin
Srečko Rus, sodni oficial v p. v Kranju,
ki jo bo zastopal na njeno nevarnost
in stroške, dokler ne nastopi sama ali
ne imenuje pooblaščenca.
Okrajno sodišče v Kranju, odd. II.,
dne 11. marca 1933.
#
731
A I 79/33.

Ležeči zapuščini po začetkom januar
ja 1933 umrlem Pavku Antonu, posest
niku v Ptuju, v roke skrbnika g. Ivana
Schneditza, odv. v Ptuju, je vročiti v
menični stvari tožeče stranke Piricha
Pavla, trgovca v Ptuju, po dr. Sikstu
Fichtenau, odv. v Ptuju, zoper toženo Oklic, s katerim se sklicu
stranko 1. Pavko Marijo, pos. v Ptuju,
jejo zapuščinski upniki.
stanujočo v Ptuju, Na tratah; 2. ležečo
• Pavko Anton, sedlarski mojster in
zapuščino po začetkom januarja 1933.
umrlem Pavku Antonu, pos. v Ptuju, posestnik v Ptuju, Na tratah št. 16. je
menični plačilni nalog z dne 4 marca umrl dne 2. januarja 1933.
*
Vsi, ki imajo kako terjatev do zapu
1933. opr. štev. Cwlla 97/33—1, s kate
T 14/33—3
719 rim se toženi stranki nalaga, da ne ščine, se pozivajo, da napovejo in do
razdelno plača tožeči stranki menično kažejo svojo terjatev pri tem sodišču
Amortizacija.
vsoto PO Din 5.302-50 s 6% obrestmi dne 31. marca 1033. dopoldne ob de
Na prošnjo Süblerja Miloša, inšpek od 1. januarja 1933. naprej ter ji po- vetih v sobi št. 17 ustno ali pa do tega
torja ministrstva poljoprivrede v pok. vrne stroške meničnega plačilnega na dne' pismeno. Sicèr ne bi imeli upniki,
in šefa rev. odelenja Priv. agrarne ban loga v 3 dneh v ogib izvfšbe, ali pa ki ni3o zavarovani z zastavno pravico,
ke v Beogradu, se uvaja postopanje za da poda v istem roku zoper plačilni nikakršne nadaljnje pravice do te zapuščine, ako bi zbog plačila napoveda
amortizacijo naslednjih vrednostnih pa nalog svoje ugovore.
pirjev, ki jih je prosilec baje izgubil, ' Ker je bivališče tožene stranke, le nih terjatev pošla.
ter se njih imetnik pozivlje, da uve žeče zapuščine po začetkom januarja
Okrajno sodišče v Ptuju, odd. L,
ljavi tekom šestih mesecev po razgla 1933 umflèm Pavku Antonu, posestniku
dne 14. marca 1933.
sitvi v >Službenem listu« svoje pravice, : v Ptuju, v roke g. dr. Ivana Schne*
sicer bi se po poteku tega • roka pro '•• ditza, odv. v Ptuju, neznano, se postavglasilo, da so vrednostni papirji brez- : lja za skrbnika g. dr. Schneditz Ivan, A 167/32-8.
706
moči.
• '
' * odvetnik v Ptuju, ki jo bo zastopal na
Oznamenilo vrednostnih papirjev: i njeno nevarnost in stroške, dokler se Oklic, s katerim se sklicu
Polica Vzajemne zavarovalnice življen- | ne oglasi sama ali ne imenuje poobla- jejo sodišču neznani dediči.
ski oddelek v Ljubljani št. 7934, gla ščenca.
Štern Lovrenc, železniški upokojenec
seča na ime Miloš Štibler v vrednosti Okrožno sodišče v Mariboru, odd. IIa,
na Stražišču 21, je umrl dne 29. sep
dne 4. marca 1933
Din 40.000—,
tembra 1932. ih ni zapustil nobenega
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. V:,
sporočila poslednje volje.
dne 14 marca 1933.
*. 713
E 8/33—1.
. Je H kaj dedičev, sodišču ni znano.
*
G. Qerledinoviöa Elijò, želez. upok.
Oklic.
• in posestnika na Prevaljah postavlja
T 26/33—4
Magdiču Franku, je vročiti v Izvršilni sodišče' za'skrbnika zapuščine.
stvari državnega pravobranilstva v
Amortizacija.
Kdor hoče zahtevati zapuščino zase,
Na prošnjo Ndvak NeŽe,"užitkarice na ; Ljubljani contra Magdič Frank radi 520 mora to v enem l e t u izza današnjega
Hočkent Pohorju št 15, p. Hoče, se i dinarjev sklep, z, dne 8. marca 1933., dne javiti sodišču in izkazati svojo deuvaja postopanje za amortizacijo slede opr. štev..E 8/33—1, s katerim je bila dinsko pravico;
čih vrednostnih papirjev, ki jih je.pro i dovoljena izvršba s prisilno osnovo za
Po preteku tega roka se bo zapuSČi*
silka baje izgubila ter se njih imetnik stavne pravice po vknjižbi zastavne na, v kolikor bodo zahteve izkazane,
'
pravice
pri
zavezani
stranki
lastni
rud
pozivlje, da uveljavi tekom šestih me
izročila, v kolikor pa se to ne bi zgo
secev od dneva razglasitve v službe niški, entiteti rudarske knjige okrož. dilo, se bo državi v prid zasegla. .
sodišča
v
Celju
pod
D
V
loi.
265.
nem listu« svoje pravice, sicer bi se po
Ker je'bivališče Magdiča Franka ne i Okrajno sodišče na Prevaljah, odd. L,
poteku tega roka proglasilo, da.ea vred
dne 4. marca 1983.
znano,
se postavlja za skrbnika Vidennostni papirji brez moči.
:, .J ;
*
Oznamenilo vredn, papirjev: hranilna šek Josip, viš. sod. olicial v pok., v
knjižiea, Mestne hranilnice v Mariboru, • Celju, ki ga bo zastopal na njegovo ne- C 87/83—2.
711
št. 12.869, glaseča se na ime:. Novak. l varnost in stroške, dokler se ne oglasi
sam
ali
ne
imenuje
pooblaščenca.
Oklic
Anton in Agnes, в stanjem dto. 1. marca
Okrožno, sodišče v Celju, odd. III.,
1933 Din 14868-14
Tožeča
stranka:
dr. Dobravec Ivan l f l
•dne 8. marca 1933.
Krištof Vladimir, odvetnika v Radovlji
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. IV.,
ci, je vložila • proti- toženi stranki ndl
dne 8. marca 1933, - -

»rem tl6.

Štev. 22.
Tolazziju Viktorju, posestniku v Gradu
št. 54 in 117, Bled L, radi 2.943 Din 8
prip. k opr. št. C 87/33—1 tožbo.
Narok za ustno razpravo se je določil
na 7. aprila 1933. ob 9. uri dop. pred
tem sodiščem v izbi št. 26, razpravna
dvorana.
Ker je bivališče tožene stranke ne
znano, se postavlja g. Koman Srečko,
tusodni viš. pis. oficial, za skrbnika, ki
io bo zastopal na njeno nevarnost in
stroške, dokler ne nastopi sama ali ne
imenuje pooblaščenca.
Okrajno sodišče т Radovljici, odd. II.,
dne 11. marca 1933.
*
726
C l i l a 298/33-1.

• Oklic.
Tožeča stranka: dr. Ravnik Rudolf,
odvetnik v Mariboru, je vložila proti
toženi stranki: Smeh Matilda, posèstnica v Mariboru, Radvanjska cesta št. 10,
radi Din 592— s prip. k opr. štev.
C l i l a 288/33 tožbo.
Narok za ustno razpravo se je določil
»a 20. aprila 1933 ob četrt na devet
dopoldne pred tem sodiščem v izbi
št 14 razpravna dvorana.
Ker je bivališče tožene stranke neznaho, se postavlja gosp. Gubenšek
Ivan, sodni pripravnik pri okrajnem
• sodišču v Mariboru, za skrbnika, ki jo
bo zastopal nä njeno nevarnost in stro
ške, dokler ne nastopi sama ali ne
imenuje pooblaščenca.
Okrajno sodišče v Mariboru, odd. III. a,
dne 16. marca 1933.
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E 671/32.
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Dražbeni okEc.

Dražbeni okKc.

Dne 13. a p r i l a 1933. d o p o l d n e
ob e n a j s t i h bo pri podpisanem sodi
šču v sobi št. 5 dražba nepremičnin:
zemljiška knjiga Jesenice, vi. št. 750.
Cenilna vrednost: Din 156.610-—.
Najmanjši ponudek: Din 104.406-66.,
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž
benem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi s© no mogle ve« uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
Id \4 ravnal v dobri veru
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče Kranjska «ora,
dne 9. marca 1933.

Dne 19. a p r i l a 1988. d o p o l d n e
ob o s m i h bo pri podpisanem sodišču
v sobi št 12 dražba nepremičnin: Stavb
na parcela s hišo in trgovskim lokalom,
stavbna parcela s hlevom, dve njivski
in 1 pašniška parcela; zemljiška knjiga
Zupeleve,c, vi. št. 79.
Cenilna vrednost: Din 32.164-—.
Najmanjši'ponudek: Din 21.443—.
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 y škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodiSče Brežiee, odd. II.,
dne 9. marca 1933.
*
E'248/32-36.
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*
E 276/32—17.

723

Dražbeni oklic.

v Na predlog Hranilnice in posojilnice
Dražbeni oklic.
v Žužemberku kot zahtevajoče Stranke
Dn,e 21. a p r i l a . 1 9 3 3 . d o p o l d n e
bo dne 14. a p r i l a 1933 ; dopoldne
ob d e v e t i h pri tem sodišču, v «obi ob pol d e s e t i h bo pri podpisanem
št. 6 ha podstavi sodno odobrenih po» sodišču v sobi St. 2 dražba nepremičnin:
gojev dražba sledečih nepremičnin: zemljiška knjiga Trbija, vi. št 180 in
Žužemberk, a) vi. št. 637, stavbišča; Dole,. vL št. 28.
*
bV vi. št. 439, zemljišča; c) vi. št. 588,
Cenilna vrednost: Din 1,327.463-75.
zemljišča.
.
Najmanjši ponudek: Din 665.668—.
Cenilna vrednost: a) Din 621.400—,
K zgoraj navedenim nepremičninam
b) Din 2.566—, c) Din 4.910-—; vred spadajo stavbne in zemljiške parcele,
nost pritikline: Din 26.806-—; skupaj elektrarna i vsemi električnimi napra
Din 654.682—.
vami, daljnovodi in transformatorskimi
postajami.
' ,
Najmanjši ponüdek: Din 436.464-—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
Varščina znaša: Din 65.468—. '
K nepremičnini zemljiška knjiga Žu _ie priglasiti sodišču najpozneje pni drazE 120/33—3.
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žemberk, vi. št. 637, spadajo sledeče tenem nareku pred začetkom dražbe,
bi se ne mogle več uveljavljati
Imenovanje skrbnika v pritikline, popisane v cenilnem zapisni sicer
zlede
nepremičnine v škodo zdražitelja,
pod red. št. 7 v cenilni vrednosti
dražbenem postopanju« ku
ki je ravnal.v dobri veri.
,v
kakor
zgoraj
navedeno.
V ostalem se opozarja na dražbeni
\ Zahtevajoča.stranka: Žagar Josip, po1-'
Pod najmanjšim ponudkom se ne pro oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sestnik v Gor. Brigi št. 5.
daja.
sodišča.
4 Zavezana stranka: Žagar Ivan in Ma
Okrajno
sodišče
v
Žužemberku»
Okrajno sodišče VSkofji Loki, odd. L,
rija, posestnika v Gor. Jîrigi št. 5 sedaj
dne 4. marca 1938.
dne 9. marca 1983.
neznanega bivališča, zastopana po skrb
niku Kralju Jakobu, jetničarju pri
*
okrajnem sodišču v Kočevju, radi
704 E V a 2482|32—19
718
E 520/31—26, ,
Din 2405-98 e prip.
Sklepa
z
dne
8.
marca
1933.,
opr.
Y
Dražbeni oklic.
Dražbeni oklic*
štev. E 120/33—3, zavezancema ni Mo
Dne
19.
a p r i l a 1933. dopoldne,
aiogoče vročiti, ker sta neznano kje v ob osmih bo
Dne
25.
a p t i la 1933.-ob d e v e t i h
pri podpisanem sodišču ! bo pri podpisanem
Ameriki.
sodišču v sobi št. 16
v sobi št. 4 dražba-nepremičnin: zem
V obrambo njunih pravic se postavlja ljiška knjiga k. o. Tolsti vrh, vi. št. 8. dražba nepremičnin: zemljiška ;'.knjiga,
k. o. Kapucinsko predmestje, vi: št. 105.
za skrbnika gospod Kralj Jakob, jeiniCenilna vrednost: Dm Ђ8.954-20.
' Cenitaa vrednost: Din 4-24Ö.00Ö—.•
cwytu.
Vrednost pritiklin: Dip 2.580—v .
Najmanjši ponudek: Din 2j826,666-66.
Ta,bo moral varovati kot skrbnik tudi
Najmanjši ponudekr Din 89.302-80. ; : ;.Pravice,"ki-bi he pripuščale dražbe,
Pravice vseh drugih udeležencev, kate-;
Pravice, ki bi ne., pripuščale dražbe, je priglasiti so&šftrnajpozneje pri draž
ЛЧЈ»
se
navedeni
sklep
ali
kak
drug
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž
8k
lep, ki se izda v tem postopanju, ne benem naroku; pred ž i t k o m dra^e. | k benem naroku) prod začetkom dTažbe,
gtore vročiti ali vsaj ne o pravem času. cer bi se n^ mpglevtóu^avljati glede sioer^bi sé'mei* mogle več uveljavljati
skrbnik mora zastopati v dražbenem nepremičnine v. |ko;do zdražitelja ki je gteđe ћергетШпе v škodo zdTažitelja,
M ^ r a v i i a l v dobri veri.
Postopanju osebe, za katere je postav- ravnal v dobri, veri; . -, , . t :
1
K
yep, dokler ne pridejo same ali ne ime'^^ôâtâlém sé opozarja na dražbeni'
V ostalein sé opozarja .na dražbeni, okÜc,
ЗДФ: sodišču drugega zastopnika ali
ki je nabit na utadni' deski tega
oklic,
ki
jenatilt
^
u
f
a
d
t
i
i
deski
tega
njihove koristi ne potrebujejo več za
-•sodišča.- - v : _.
.
Г-'-' •.-.•.
stopanja.
Okrajno sodišče v Ljubliani,
Okraino sodišče v Konjicah, « Ä IL*
dne 6. marca 1933v
okrajno sodišče v Kočevju, odd. Ш.,
dne ,11. marca 1983. ., ,' •••
dne 8. marca 1933.
*
•

'

•

'

"

.

#

Stran lie.

Štev.. 22.

Ne III 518/33-1

' ' ' ' • ' e i l *

-*_

«8

Proglasitev za mrtve.
Okrožno eodîS8ô v Mariboru je uvedlo postopanje, da" se proglase spodaj navedeni pogrešana za mrtve, ker se mora
o njiih po § 1. cesarske naredbe z dne 31. marca 1918.* drž. zak. Štev. 128, domnevati, da so umrli.
Vsakdo, M bi vedel kaj o kateremkoli teh pogreSancev, naj to sporoči sodišču aid pa skrbniku. Pogrešance same pa
pozivlje sodišče, naj se zglase prfnjem, ako Se žive, ali naj mu dado to kako drugače na znanje.
Ime, rojetni dan, etan in Bad
nje bivališče pogrefiancev

Proglasitev za

Bietvene okolnosti, na katere ee opira predlog

1. Sidar Prane, roj. 14. sep
tembra 1883., kazn. pazi
nik, Maribor.

I Dan in opra-1

Oklicni

žena
Sidar Elizabeta

T 129/32—3 1. VIII. 1933

2. Mikola Janoš, roj. 1. mar
ea 1887., poljedelec, Go
rica.

Leta 1914. odšel s 26. domobranskim pešpolkom na
gališko bojišče, kjer je baje meseca avgusta 1914
padeL Odtlej pogrešan.
Odrinil leta 1914. s 83. pešpolkom na rueko bojišče.
Leta 1916. prišel v rueko ujetništvo, odkoder zadnji
krat pisal junija 1916. Odtlej pogrešan.

žena
Mikola Julija

T 130/32-3 1. VIII. 1933

3. Gerlec Štefan, roj. 20. av
gusta ISSI., poljedelec,
Petanjci.

Meseca avgusta 1914. odšel z 18. honvedsklm pešpol
kom na rueko bojišče, odkoder istega leta zadnjikrat
pisal. Odtlej pogrešan.

žena
Gerlec Marija

T 131/82-3' 1. VIII. 1933

4. Imcnšek Matija, rojen 14.
februarja 1886., krojač v
Polj8anah.

Let* 1915. odšel baje e 26. domobranskim pešpolkom
na italijansko bojišče, odkoder zadnjikrat pieal 17. ju
lija 1917. Odtlej pogrešan.
Leta 1914. odrinil s 87. pešpolkom na gališko boji
šče, kjer baje še istega leta v bitki pri Grodeku pa
del. Odtlej pogrešan.

žena
Imenšek Neža

T 138/32-4

1. X. 1933

zet
Rajh Franc

T 134/32-3

1. X. 1933

Odšel z 18. domobranskim pešpolkom na rusko bojišče,
odkoder je leta 1915. zadnjikrat pisal. Odtlej pogrešan.

žena
Lončar Terezija

T 136/32-4

1. X. 1933

Leta 1914. odšel , z 18. domobranskim pešpolkom na
rusko bojišče, zadnjikrat pieal septembra 1914., od
takrat neizveeten.
OdŠPl leta 1918. e 83. pešpolkom v Albanijo, odkoder
istega leta enkrat pisal, od takrat pogrešan.

žena
Dšuban Marija

T 139/32-4

1. X. 1933

žena
Zrinski Alojzija'

T 1/38-4

1. X. 1988

T 6/33—3

.1. X. 1933

5. Zelenjak Jože, rojen 24.
aprila 1887., želar na
Žvabu.
6. Lončar Prane, roj. 16. apri
la 1883., čevljar v Vane
si.
7. DSuban Prane, roj. 26. av
gusta 1876., pos. v TiSini.
8. Zrinski Miha, roj. 10. ok
tobra 1876., pos. v Bodoneih.
9. Forjan Štefan, roj. 13. ok
tobra 1888., poljedelec v
Večeslavcin.
10. Murko Andrej, roj. 24.
novembra 1877., pos. v
Selu.
IL Eberhart Ivan, roj. 3. ma
la 1899., po*, ein v Po
lički vati.
12. Koren Andre], roj. 18. no
vembra, 1887., po«, ein,
Velika Vernic*.

Odrinil leta 1915. s'88. pešpolkom na rusko bojišče,
brat
Forjan Jože
kjer baje še ietega leta utonil v nekem močvirju. Od
takrat pogrešan.
žena
Leta 1915. odšel s 26. domobranskim pešpolkom na
Murko Neža
Italije neko bojišče, kjer baje še istega leta umrl .in od
takrat pogrešan.
oče
Leta 1917. odrinil s 15. težko havbico 4. baterijo na
Eberhart AIoJ2
italiјашко bojišče. Zadnjikrat pieal 27. oktobra 1918.
Odtlej pogrešan.
OdSel leta 1914. kot črnovojnik na gališko bojišče, kjer
Kozel Marija
baje leta 1915.. v nekem močvirju utonil. Odtlej po
grešan.
2. avgusta 1914 odrinil z 18. pešpolkom na rusko bosestra
jütöe, odkoder 24r.oktobra 1914. zadnjikrat pisal. Od Jeneše Frančiška
tlej nelBveaten.

13. Fnjs Sandor. roj. 28. juli
ja I860., posestnik v Domanjieveib.
14. Šadl Joeip, roj. 15. avgu Odrinil leta 1914. s 83. pešpolkom na rusko bojišče.
Zadnjikrat pisal avgusta 1917., odtlej pogrešan.
sta 1880., poljedelec v
Večeslavcih.
15. Reeek Nikolaj, roj. 11. de Leta 1914. odšel na rueko bojišče, kjer prišel leta 1917.
v rusko ujetništvo, od takrat neizveeten.
cembra 1676., poi. V Dol.
Slavečih.
16. Car Frane, roj. 4. febru OdSel leta 1914. e 6. artilerijskim polkom v Srbijo.
Odtlej pogrešan.
arja 1879., poljedelec v
Radovei.
17. Kar Karo), roj. 10. mar Odrinil feta 1915. e 88. pešpolkom na rueko bojišče.
Zadnjikrat pieal leta 1918. Odtlej pogrešan.
ca 1885., kmet v DoliČu.
16. Bence Motijo, roj. 25. ja Odrinil leta 1914. z 18. honvedsklm peSpolkom na ru
nuarja 1873., poe. v Ro- sko bojišče; zadnjikrat pieal leta 1915. Odtlej pogrešan.
počah.
19. Sampl Alojz, roj. 6. ok Odšel leta 1915. z 18. honvedsklm pešpolltom na ru
tobra 1873., pos. v. DoL sko bojišče, leta 1915 zadnjikrat pisal, odtlej neizveeten
Slaveči.
20. Vincetif Stefan, roj. 18. Dne 26. julija. 1914. odrinil e 16. pešpolkom na srbsko
' avgusta
1886., viničar, bojišče, odkoder zadnjikrat pisal 19. oktobra 1914.,
odtlej neizveeten.
Lttmerk.
Odšel
dne
15.
decembra
1014. s 26. domobranskim
21. Tertinek Jakob, roj. 17.
junija 1875., sluga v Stu pešpolkom' na Italijansko bo'iSïe. odkoder je 20. oktobra 1916. zadnjikrat pisal. Odtlej pogrešan.
dencih..

1

T 7/83-4 •' 1. X. 1933

T 9/88-8

T 11/38—.y 1. X. 1938

žena
Sadi Marija
žena
Recek Ana
sin
Car Ivan

1

1.. X. 1933

:

T 14/83-8

1. X. 1933.

T 17/88-4

1. X. 1933

T 18/33-3

1. X. 1938

T 19/88-4

1. Х.Л933

žena
Kar Terezija
žena
Benoe Marija

T 21/33-3

1. X. 1933

T 22/33-8

1. X. 1933

sin
Sampl Alojz

T 24/88-3

1. X. 1933

žena
Vincetič Ana

T 25/83-4

1. X. 1938 •

žena
Tertinek Ana

T 27/83-8

1. X. 1933

Ötev. 22.

Stran ЗД>

Ime, rojstni das, stan bi zad
nje bivališče pogrešancev

Bistvene okolnosti, na katere se opira predlog

22. Novak Franc, roj. 22. av
gusta 1882., kmet v Pre
sežki vasi.
23. Ferenšak Ivan, roj. 9. no
vembra 1894., poljedelec
v Odranoih.
24. FerenČak Jurij, roj. 7.
aprila 1890., poljedelec v
Odrandh.

Odrinil leta 1915. z 18. honvedskim peSpolkom na ru
sko bojišče. Zadnjikrat pieal iz ruskega ujetništva le
ta 1916. Odtlej pogrešan.
Odrinil leta 1917. e 7. honvedskim peipolkom na ita
lijansko bojišče. Na povratku v domovino leta 1918.
baje umrl. Odtlej neizvesten.
Leta 1914. odšel z 48. pešpolkom na rusko bojišče,
odkoder zadnjikrat pisal 28. septembra 1914. Odtlej
pogrešan. ,

Dan in opraProglasitev za viLoa
številmrtvega predlaga •
ka oklica

OkHcni
rok
poteže

žena
Novak Marija

T 30/33-3 1. X. 1933

brat
Ferenčak Ivan

T 81/38-3 1. X. 1938

brat
Ferencak Ivan

T 32/33-3 1. X. 1933

Okroino sodišče v Maribora, odd, IV.,
dne 9. marca 1933.
Ne 111*518/33-1

Proglasitev za mrtve.
Okrožno sodišče v Maribora je uvedlo poetopaÄjd, da 6© proglase spodaj navedeni pogrešana, za mrtve, ker se mora
0
njiih po § 1. cesarske naredbe z dne 31. marca 1918., drž. zak. štev. 128, domnevati, da so umrli.
Vsakdo, ki bi vedel kaj o kateremkoli teh pogrešancev, naj to sporoči sodišču aH pa skrbniku. Pogrešane© same pa
Pozivlje sodišče, naj se zglase pri njem, ako Še žive, ali naj mu dado to kako drugače na znanje.'
in opra- Oklicni
Proglasitev za "Dan
Ime, rojstni dan, stan in zad
vilna številrok
Bdstvene okolnosti, na katere ee opira predlog
mrtvega
predlaga
nje bivaliSSe pogrešancev
ka oklica
poteče
1- Grašič Franc, roj. 30. sep
tembra 1879., delavec v
Zerkovcib.

Odrinil leta 1914. s 26. domobranskim peSpolkom na
rusko bojišče; leta 1916. priSel v rusko ujetništvo, od
koder meseca maja 1917. «tdajdlkrat pisal

žena
Grašič Jera

T 132/82-4 1. X. 1933

2. Žohar Frano, roj. 17. janu
arja 1884., viničar, Sv.
Peter.

Odrinil s 5 dragonekim polkom leta 1914. na rusko
bojišče. Dne 16. novembra 1914. zadnjikrat pisal. Od
tlej pogreSan.

Sena
Žohar Marija

T 141/32-4 1. X. 1933

S. Gerlič ïoïe, roj. 18. marca 1882., tesar v Kamni-

Odrinil februarja 1916. na italijansko bojišče. Zadnji
krat pieal oktobra 1918. Odtlej pogrešan.

Sena
Gerlič Marija

T 2/33-r3

1. X. 1933

4- Visočnik Simon, '•Oj. 22.
oktobra 1880., delavec,
HoČko Pohorje.

Odšel s 26. domobranskim peSpolkom na gališko bo
jišče, odkoder aprila 1916. zadnjikrat pieal. Odtlej po
greSan.

Sena
Visočnik Ivana

T 8/33-4

li X. 1033

5- Bok Franc, roj. 2. septem
bra 1882., trgovec, Sy.
, Martin.

Odrinil leta 1914. s 47. peSpolkom na gališko bojišče,
odkoder meseca avgusta istega leta zadnjikrat pisal.
Odtlej pogrešan.

Sena
Bek Julijana

T 8/33—4

1. X. 1933

mati
Leta 1914. odrinil s 26. pešpolkom na rusko bojišče.
Polanoič Katarina T 12/88-4
Zadnjikrat pisal leta 1917. Od takrat. pogrešan.

1. X. 1983

'

e

d.

•

- PolanSiB Anton, roj. 2. ja
nuarja 1888., zidar v Ma
riboru.

Sena
Hude Marija

T 15/33-4

Sena
Kljun Ana

T 16/38-4 1. X. 1988

9- Kokol Simon. roj. 22. ok Odrinil leta 1914. s 47. pešpolkom na galiBko bojišče,
tobra 1881., delaveo na nato na italijansko bojišče, kjer Je baje 18. februarja
1916. umrL Odtlej pogrešan.
•
Pohorju,

Sena
Kokol Terezija

T 33/38-3 1. X. 1933

to. KrlStot Anton, roj. 80. ok- Dne 18. iebruarja 1916. odrinil e 47. pešpolkom na
' tebra 1885., klepaf v Stu ruekb bojišče, kjer bil 25Ï februarja 1916. ujet Zadnjikrat pisal leta 1918. Odtlej pogreSan.
dencih.

Sena
Krištof Neža

T 34/33—3 1. X. 1933

'• Hude Јапог, rojen 14. de Odrinil leta 1918. na italijansko bojišče, od tam pa leta
cembra 1876., delavec v 1916. na rusko bojišoe, kjer je bil baje ujet. Odtlej
pogreSan.
Bistrici pri LimbuSu.
8

- Kljun Janez, roj. 7. aprila
1884., viničar, Limbuš.

Odrinil leta 1914. s 27. domobranskim pešpolkom na
gališko bojišče. Meseca marefc 1915.. zadnjikrat pisal.
Odtlej neizveeten.
_ .

t X. 1933»

Okrofae eodi8»e т Mariboru, odd. IV, dne 9. marca 1933

^Pisi v trgovinski register.
"Pisala
300.

ee je

nastopna

firma:

Sedež: Maribor.
" a n vpisa: 9. marca 1933.
a «esedilot >Utensilia<, tovarna «a iz."•ovanje industrijskihpotrebSCin, druž* » o . a . v Mariboru.

Obratni predmet: Izdelovanje m pro
daja tehničnih utensili!, potrebščin ,in
pripomočkov za industrijske obrate.
Družbena poflodba z dne 6. februar
ja 1933., posi, št. 8877/33. •
Visokost osnovne glavnice: 100.000—
dinarjev.- - : '
Osnovna glavnica Je donesena s stvar

nimi vlogami družabnikov Janischa Fri
derika in Pinterja Antona.
Poslovodje: Steglic Karol, trgovce v
Mariboru, Žr'injskj trg št. 8.
Za namestovanje upravičen je poslo
vodja samostojno.
Podpis firme: Firmo podpisuje poslo
vodja tako, da od kogarkoli napisane
mu, natisnjenemu ali s štampiljko od-

Siran 118.

Štev. 22.

Usnjenemu tvrdkinemu besedilu prista
vi svoje ime.
Okrožno kot trgovinsko sodišče
T Mariboru, odd. III.,
dne 9. marca 1933.
Firm 147/33 — Reg. C II 95/4. >
Vpisale 90 9e i z p r e m e m b e in
d o d a t k i pri n a s t o p n i h f i r m a h :
801.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 4. marca 1933.
Besedilo: Franc Kovač, Prva sloven
ska zaloga čaja in ruma na debelo v
Ljubljani.
Obratni predmet: Trgovina s čajem,
rumom in mešanim blagom.
Besedilo odslej: Franc Kovač.
Obratni predmet: Trgovina s čajem,
dišavami in špecerijo.
Deželno kot trgovinsko sodišče
v Ljubljani, odd. JH.,
dne 3. marca 1933.
Firm. 183 — Rg A II 263/2.
*
302.

Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 6. marca 1933.
Besedilo: S. Pretnar in drug.
Izstopil je javni družabnik Pretnar
Slavko, vstopila pa je kot javna družabnica Pretnar Hedvika rojena Malovrh,
soproga pekovskega poslovodje v Ljub
ljani, Tržaška c. 24.
Deželno kot trgovinsko sodišče
_. v. Ljubljani, odd. III.,
dne 24. februarja 1933.
Firm. 49 — Rg A VII 106/2
303.

#

Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 4. marca 1933.
Besedilo: Alojzij in M. Zorman.
Javna družabnika Zorman Alojzij in
Zorman Metod sta se še preden je prvidne 23. marca umrl, razdružila in razračunala. Zbog tega je prenehala javna
trgovska družba. Umrli javni družabnik„Zprman Alojzij se izbriše.
Dosedanji družabnik Zorman Metod
vodi kot trgovec poedinec to trgovsko
podjetje kot njegov izključni lastnik pod;
dosedanjo tvrdko.
Deželno kot trgovinsko sodišče
v Ljubljani, odd. III.,
dne 24. februarja 1933.
Firm. 161 — Rg A IV 91/2.
I z b r i s a l a se je n a s t o p n a f i r m a :
304.
Sedež: Višnja gora.
Dan izbrisa: 4. marca 1933.
Besedilo firme: Mihael Omahen.
Obratni predmet: trgovina z mešanim
blagom.
Zbog skrčenja obrata na malo in
drobno prodajo.
- .Okrožno sodišče v Novem mestu,
odd. П., dne 4. marca 1933.
. Firm! 21#3 — Reg. A I 100/8.

Vpisi v zadružni register.

Člani načelstva so: •
Franc de Cecco, zas. uradnik, Ljub
ljana, Tvrševa c. 17;
Josip Parte, risar, Ljubljana, Gerbičeva ul. 19;
Franc Šešelj, bančni podurad., Ljub
ljana, Sv. Petra c. 80;
"Lojze Zigon, zasebnik, Ljubljana, Nušakova konjušnica;
Tončka Gale, nos. žena v Vevčah 81;
Ana Dolšina, Ljubljana, Tvrševa c. 17.
Načelstvo zastopa zadrugo in podpi
suje v imenu zadruge na ta način, da
se podpišeta dva člana načelstva pod
zadružno tvrdko.
Deželno kot trgovinsko sodišče
T Ljubljani, odd. III.,
dne 24. februarja 1933.
Firm. 129/33 — Zadr. X 340/1.

Vpisali sta se n a s t o p n i z a d r u g i :
305.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 7. marca 1933.
Besedilo: Mobilna kreditna zadruga,
registrovana zadruga z omejeno zavezo
v Ljubljani.
Obrat in predmet: Namen zadruge je
zaključevati in sprovesti hranilne in po
sojilne pogodbe na podlagi vzajemnosti
v različne. namene, kakor nabava pre
mičnin, odplačilo dolgov, dota itd.
Zadružna pogodba z dne 3. decem
bra 1932.
Vsak zadružnik jamči s svojimi opra
vilnimi deleži in pa z njihovim enkrat
nim zneskom.
Oznanila se izvršujejo po objavah v
lastnem glasilu, ako pa to ne bi izha
jalo, v »Službenem listu banske uprave<
Vpisale so se i z p r e m e m b e In
in z nabitjem na deski v uradnih pro d o d a t k i pri n a s t o p n i h zadrugaht žstorih zadruge.
307.
Načelstvo obstoji iz načelnika, -podSedež: Gaberje.
načelnika in 3 odbornikov.
Dan vpisa: 9. marca 1933.
Člani načelstva so:
Besedilo: Agrarna zajednica v Gaberdr. Strnad Vojteb, zasebnik v Ljub
ju, registrovana zadruga z neomejeno
ljani, Mestni trg 25/1;
dr. Maček Viktor, odvet. koncipijent zavezo.
Izbrišejo se dosedanji člani načelstva
v Ljubljani, Tavčarjeva ul. 3;
Markelj Maks, carinski kontrolor v p. Zver Ivan, Vegič Josip in Žakojč Matija,
vpišejo pa novo izvoljeni člani načelr
v Ljubljani VII, Lepodvorska 28;
Seher Jakob, žel. oficial, Višnja gora; stva: Režonia Ivan, kolonist v Gaberju; Nemec Štefan, kotonist v Gaberju
Roth Franc, posestnik, Moste.
110, in Huzjan Andrej, kolonist v
Načelstvo zastopa- zadrugo in podpi št.
suje zanjo na ta način, da se podpišeta Gaberju št. 127.
pod tvrdko po dva odbornika ali pa en
Okrožno kot trgovinsko sodišče
odbornik in od načelstva za to poobla
v Mariboru, odd. III.,
ščeni uradnik.
dne 9. marca 1933.
Deželno kot trgovinsko sodišče,
Firm 101/33 - Zadr. III 2J5/^,
v Ljubljani, odd. Ш.,
*
.
!'№№i. '
лла
dne 17. februarja 1933.
308.
: '
Firm. 1014/32 — Zadr. Х.337Д.
Sedež: Kranj.
Dan vpisa: 6. marca 1933.
*
Besedilo: Zadružni kredit v Kranja,
306.
registrovana zadruga z omejeno zavezo.
Sedež: Ljubljana.
Izbriše se član načelstva Sabothv"
Dan vpisa: 7. marca 1933.
Henrik, vpiše pa član načelstva ÄljänBesedilo: Prometna zadrnga, registro- čič Jože, odvet. pripravnik v Kranju.
vana zadruga z omejeno zavezo za bla
Deželno kot trgovinsko sodišče
#'
govni promet.
;
> Ljubljani, odd. III.,
Obrat in predmet:
.
dne 3. marca 1933.
Zadruga ima namen
'.'<..
Firm. 170 — Zadr. VIII 251/6.
a) razpečevati razno blas»-'(pridelke
in obrtne izdelke) svojih udov,
b) ustanavljati in vzdrževati zadruž 80«.
Sedež: Ljubljana.
na skladišča in prodajalne;
c) pospeševati sploh gospodarstvo'
Dan vpisa: 6. marca 1933.
svojih udov, zlasti s tèm, da:
Besedilo: Društvo prvih ljubljanskih
1. snuje naprave in naredbe v pó- postreščkov, registrovana zadruga *
vzdigo gospodarstva svoiih udov;
omejeno zavezo v Ljubljani.
2.. daje ^gospodarskih zadevah-svoIzbriše se Član načelstva in podnajim članom'Nasvete;
čelnik
Podbregar Jože, vpiše pa nòvi
3. prireja poučne
sestanke in razsta član načelstva
r
in podnačelnik Zupančič
ve ter izdaia qor. 'možnosti - primerne
Janez, postrešček v Ljubljani.
kniige in tiskovine.
Zadružna pogodba-z,dne 9. februar-, . - Deželno kot trgovinsko sodišče
v Ljubljani, odd. III., .
ja 1933
dne 3. marca 1933.
Vsak zadružnik iamči; e'svolimi opra
Firm. 143 — Zadr. II 47/68
vilnimi deleži in pä z njihovim enkrat
nim zneskom.
,
Oznanila se IzvrSuteJo rx> enkrafnem 310.
obiavlienju v listu »Narodni gospodar*.'
Sedež: Ljubno pri Podnartu.
Načelstvo sestoiri iz načelnika, njego
Dan vpisa: 6. marca 1933.
• '•
vega namestnika in 4 odbornikov.
' Besedilo: Kmetijska strojna zadrug*

,Ш

Štev. 22.

Stran 119.

* Ljubnem pri Podnartu, registrovana
zadruga z omejeno zavezo.
io? a o b S n e m zboru dne 29. januarja
x
»33 spopolnila so se zadrugina oravila v § 2.
Obratni predmet odslej tudi:
2. sprejemati od svojih članov vse
njihove kmetijske, pridelke, izdelke in
«vino ter jih vnovčevati oziroma, take
kupčijske posle za svoje člane posre
dovati;
' 3. nabavljati in vzdrževati v dosego
svojih namenov potrebne stavbe, orodje
Ш druge naprave.
Deželno kot trgovinsko sodišče
v Ljubljani, odd. IIL,
dne 3. marca 1933.
Firm. 169 — Zadr. IX 4/5

Ker je poravnalni sodnik g. Durini
Emil na daljšem bolovanju, se odveze
tega-posla.
Poravnalnim sodnikom se postavlja
g. Romih Božidar, sodnik okrož. sodišča
v Novem mestu.
Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. II.,
dne 15. marca 1§33.

ske banovine V. No. 229/1 z dae 19. ja
nuarja 1933.
drugo javno ustno licitacijo za dobavo
gramoza
za državne ceste v letu 1933./34, in
sicer:
a) dne 5. aprila 1933. ob 9. uri v pi
sarni tehničnega razdelka v Mariboru:
1. za državno cesto Ljubljana—Mari
Sa 3/33-4.
724 bor od km 12400 do km 134*640 1150
314.
m8 jesenskega in 350 m* pomladan
skega,
Poravnalni oklic.
ter za drž. cesto Maribor—Ptuj od km
Uvedba poravnalnega postopanja o 0000 do km 11-000: 600 m» jesenskega
imovini dolžnika: Konzumna zadruga, in 300 m" pomladanskega, vsega skupaj
r. z. z o. z. v Hrastniku, registrovana 2400 m s tolčenca eklogita iz drž, kam
pod firmo Zadr. 211.
noloma na Reki ali iz ban. kamnoloma
Poravnalni sodnik: starešina okraj, v Zg. Bistrici.
sod. v Laškem dr. Pernat Arnold.
*
Izklicna cena Din 135*— za 1 m»; .
•Poravnalni upravnik: dr. Flego Josip,
2. za drž. cesto Maribor—drž. meja
odvetnik v Laškem.
311.
Narok za sklepanje •• poravnave dolž od km 137-400 do km 154-179: 600 m» je
Sedež: Stepanja vas.
nika z njegovimi upniki pri okrajnem senskega in 300 m" pomladanskega,
Dan vpisa: 6. marca 1933.
Besedilo: Električna zadruga v Slepa- sodišču v Laškem; dne 24. aprila 1933. skupaj 900 m» tolčenca eklogita iz ban
. novinskega kamnoloma v Zg. Bistrici
H vasi, registrovana zadruga z omeje ob devetih.
Pri istem sodišču je oglasiti terjatve
no zavezo.
Izklicna cena Din 150-— za .1 m 8 ; .
, Po sklepu občnega zbora z dne 12. fe upnikov, tudi če teče p njih/pravda, do
b) dne 6. aprila 1933. ob 10: uri pri
bruarja
1933. se je zadruga razdružila 19. aprila 1933., ker bi se sicer upni sreekem
ln
načelstvu v Dolnji Lendavi la
kom ne priznala glasovalna pravica.
prešla v likvidacijo.
drž. cesto Čakovec—Dolnja Lendava—
Pravni učinek por. postopanja prične madžarska
Likvidatorji so dosedanji člani načelod km 98-00 do km
»tva.
8
14. marca 1933. in je obresti zaračunati 103-920: 125meja
m
jesenskega tolčenca,
,
, Likvidacijska firma: kakor doslej z do tega dne.
izklicna cena Din 155-—.
a
°etavkom »v likvidaciju.
Prezadolženka ponuja 40% kvoto.
Za drugo licitacijo veljajo isti pogoji
.Podpis firme: Likvidatorji • skupno Okrožno kot poravnalno sodišče v Celju,
kakor
za prvo ustno licitacijo. Popoln*
odpisujejo likvidacijsko firmo.
odd. L,
razglas glej v >Službenih novinah< bav
Deželno kot trgovinsko sodišče
dne 14. marca 1Ô33.
21 z dne 30. januarja 1933. lai v >SJužv Ljubljani, odd. III.,
benem listu kraljevske banske upra/vec
*
dne 3. marca 1933.
št 9 z, dne 1. februarja 1933.
Sa
91/32—10.
•..,
,
703
Firm. 172 — Zadr. VIII 111/10
Sresko načelstvo v Mariboru levi breg,
316.
. . ' • • ' . ' . '
j
dne 9. marca 1933. >•
Konec poravnave.
Poravnalno postopanje dolžnika Si*
cherla Engelberte, »trgovca v Spodnji
Št.
361.
721-3—1
Polskavi, registrovanega pod firmo En
/33
Razpis dobave.
lii -3.
706 gelbert Sichert, trgovina z mešanim
blagom v Spodnji Polskavi, je končano.
Po
rešen
ju ministra za socijalno poli-.
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. IIL,
Konkurzni oklic.
tiko in narodno zdravje O. br. 3812
dne 2. marca 1933.
se razpisuje za dobo od 1. aprila do
p Razglasitev konkurza o imovini Krick
30. septembra 1933. druga pismena lici
*
^anca, trgovca v Celju, registrovanega
ea dobavo govejega in telečjega
™*
firmo Fr. Krick Pos. II 109, v Sa 64/32—75
893 tacija
e
mesa,
prekajenega
in svežega svinjske
£ lju.
316.
ga mesa ter slanine za bolnico za du
gjpmkurzni sodnik: dr. Vičar Leopold,
ševne bolezni v Ljubljani in za bolnico
| Potrditev poravnave.
**""* okrožnega sodišča v Celju. "
Med dolžnikom Ivančičem Josipom, za duševne bolezni na Studencu.
^Pravnik mase: dr. Hrašovec Milko. •
Licitacija se bo vršila dne 29. marea
protokol,
trgovcem v Ljubljani, Prešer
av
•1933.
ob 11. uri dop. v upravni pisarni
-v Celju.
nova ul. 54, in njegovimi upniki pri po
bolnice za duševne bolezni v Ljubljani.
sortis z b o r upnikov pri imenovanem
ravnalnem
naroku
dne
21.
jan.
1933.
Natančnejši pogoji so ; na vpogled pri
ob ]g U ' ? ° b a &• 2 - d n e 1. aprila 1983. sklenjena poravnava se potrja.
.
zavodni upravi.
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. IL,
Oglasitveni rok do 24. aprila 1933.
Uprava bolnice za duševne bolezni
dne 27. februarja 1933.
SQj.fP^itveni narok pri imenovanem
Ljubljana-Studenec v Ljubljani,
««ou. dne 29. aprila 1933. ob devetih.
dne 16. marca 1933.
^ožno kot konkurzno sodišče v Celju,
odd. I.,
dne 15. marca 1933.
129/prez/33.
660—3—2
#

Konkurzni razglasi

Razglasi raznih uradov
in oblastev

It^-n.

726

Sklep.
PoseSv a ш* a k 8 t v a t Preželja Jakoba,
v
Nnv^T
Uučavničarske2n mojstra
• w v e m mestu, Sv. Florjana trg Št. i.

T. No. 348/50—1933.

651—3—3

Razglas.

Rektorat univerze kralja Aleksandra
Prvega v Ljubljani razpisuje mesto
Razglas.
izrednega profesorja za javno pravo
Telinîcnî razdelek pri sreekem nacel- na juridični fakulteti.
4tvu v Mariboru levi breg razpisuje po'
Prošnje, opremljene z izkazom o
natogli kraljevske banske uprave Drav znanstvenem delovanju ter z dokumenti

Stran 120.

Štev. 22.

v smislu § 3. zakona o uradnikih, je
vložiti najkesneje do 24. aprila 1933. na
rektoratu univerze kralja Aleksandra
Prvega.
Rektorat univerze
kralja Aleksandra Prvega
v Ljubljani,
dne 10. marca 1933.
Rektor: dr. Slavic M. s. r.

Razne objave
Redni občni zbor

707

Hranilnice in posojilnice v Sre
dišču ob Dravi r. z. z n. z.
se bo vršil 25. marca 1933. ob 14. (2. uri)
T uradnih prostorih
po n a s l e d n j e m v z p o r e d u :
1. Čitanje in odobrenje zapisnika zad
njega občnega zbora.
2. Čitanje revizijskega poročila.
3 Poročilo načelstva.
4. Poročilo nadzorstva.
5. Odobritev računskega zaključka za
leto 1932.
6. Volitev članov načelstva in nadzor
stva.
7. Slučajnosti.
Če ob določeni uri občni zbor ne bi
bil sklepčen, se bo vršil eno uro kesneje drug občni zbor, ki bo sklepal ob
vsakem številu zadružnikov.
V Središču ob Dr., dne 14. marca 1933.
Načelništvo.

*
712

Vabilo
na X. redni občni zbor
društva »Dečji in materin
ski dom kraljice Marije v
Ljubljani«,
ki bo T torek, dne 28. marca 1933. ob
6. uri aveîer v društvenem domu v
Ljubljani, Lipičeva ulica št. 16.
Dnevni red:
1. Poročilo društvenih funkcionarjev.
2. Volitve.
3. Slučajnosti.
Ljubljana, dne 14. marca 1983.
Franja dr. Tavčarjeva s. r.
predsednica.
*

*

708

730

Vabilo na občni zbor

Objava.

Ljudske tiskarne d. d. v Mari
boru,

Podpisani Savez grafičkih radnika-ca
Jugoslavije v Zagrebu, Primorska uli
ca štev. 2, tem potem javlja, Ла je bil
Drago Kosem, strojni stavec v Ljubljani,
izključen iz članstva s sklepom izvrš
nega odbora z dne 7. februarja 1988.,
vsled česar je izgubil tudi s tem dnem
vse funkcije, ki jih Je imel v upravi
Saveza, kakor tudi ljubljanski podruž
nicu Vsi njegovi podpisi na spisih po
7. februarju 1933. so za Savez neobvezni
in istotako tudi za ljubljansko podruž
nico.
V Zagrebu, dne 14. marca 1933.
Za Savez grafičkih radnika-ca Jugoslavije
v Zagrebu:
Predsednik:
Sekretar:
Regelj Franc s. r.
Stark Evgen s. r..

ki se bo vršil dne 1. aprila 1988. ob
18. uri v sejni eobf Delavske zbornice
v Mariboru, Sodna ul. 9/1, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Čitanje zapisnika zadnjega občnega
zbora.
2. Poročilo o bilanci.
3. Poročilo nadzornega odbora.
4. Glasovanje o bilanci in absolutorij.
5. Volitev nadzorstva.
6. Samostojni predlogi.
7. Slučajnosti.
Izpisek iz družbenih pravil:
§ 26. Vsaka delnica daje pravico do
enega glasu.
б 27. Glasovalno pravico na občnem
zboru imajo oni delničarji, ki so vpisa
ni v delniško knjigo družbe.
§ 28. Občni zbor je sklepčen^ če je za
stopana na njem vsaj 1 desetina vsega
delniškega kapitala.
Upravni svet.
*
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Vabilo na redni občni zbor
Združenih mlekarn d. d.
v Ljubljani,
ki se bo vršu dne 10. aprila 1933. ob
tretji uri pop. v posvetovalnici Zadruž
ne zveze v Ljubljani, Tyrseva cesta 38.
Dnevni red:
1. Poročilo upravnega odbora.
2. Poročilo nadzorstva.
3. Odobritev računskega zaključka za
1.1932. in sklepanje o podelitvi abso
lu torija.
*
4. Sklepanje o dodelitvi čistega dobička
rezervnemu skladu.
5. Volitev nadzorstva.
6. Sklepanje o predlogu za likvidacijo,
po čl. 36. družbenih pravil.
7. Sklepanje o načinu likvidacije.
8. Volitev likvidatorjev.
9. Sklepanje o pooblastilu likvidator
jem za prodajo nepremičnin iz pro
ste roke po čl. 37., zadnji odstavek,
družbenih pravil.
10. Slučajnosti.
Po čl. 16. družbenih pravil ima na
občnem zboru vsakih 25 članov po 1
glas.
Upravni svet
Združenih mlekarn d. d. v Ljubljani.

#
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Objava.
Ukraden mi je orožni list za posest
in nošenje lovske puške in samokresa,
izdan dne 17. februarja 1932., od sreskega načelstva v Krškem na. ime:
Frigelj Martin.
Proglašam ga za neveljavnega.
Frigelj Marti ü s. r.

*
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Objava.
Ukraden mi je bil orožni lisf !Sp.
3385/1—4./1.1929., reg. 34/29 Brežice, na -ime Perger Jožef, samostanski uslužbe
nec, Rajhenburg.
Proglašam ga za neveljavnega.
Perger Jožef s f c r.
*
696

Objava.

Izgubil sem izpričevali III. in IV. raz
reda drž. klasične gimnazije v Mariboru
za L 1927./28. in 1928./29. na ime: Pezdevšek Kari, rodom iz Maribora. Pro-. ]
glašam ju za neveljavni.
. •
Pezdevšek Kari s. r.
|
*

"

69б|

Objava.

Izgubil sem izpričevalo I.b razreda
škofijske gimnazije v St. Vidu nad i
LJubljano iz 1. 1924./25. na Ime: Sterle
Alojzij, rodom iz Podcerkve pri Stare»
trgu r— Rakeku, ter ga proglašam za ne
veljavno.
,
Sterle Alojzij s. r» '-' ;

*••<

Izdaje kralHska banoka uprava' Dravske banovine Urednik Pobar Robert v Ljubljani.
Tiska ш zalaga; Tiskarna Merkur v Ljubljani; njem.predetavnik: 0. Micnalek v Ljubljani

Poštnina plačana v gotovinu
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V LJUBLJANI, dne 22. marca 1933.

170. Norme za sirovo strelno lepenko.
171. Norme za strelno lepenko in plošče za izolacijo.

IV.

VSEBINA:
172. Objave banske uprave o pobiranju obč. trošarin v 1. 1933.
173. Razne objave iz »Službenih novin«.

Uredbe osrednje vlade.

V teži je dovoljena razlika z a ± 3%.
Sirova strešna lepenka mora biti zaznàmenovana i
tovarniškim znakom proizvajalca in z označbo številke.

170.

Preizkušanje.

Na osnovi § 36. gradbenega zakona predpisujem
naslednje

Izbera ogledkov: Iz petih zvitkov vsake posamezne
vrste se izbere po en zavoj. Iz teh zavojev se v razdalji
nekoliko metrov od kraja izrežejo približno 250 mm
dolgi komadi na vso širino zavoja in se enkrat pre
pognejo in vlože med #dve trdi platnici. Ako se mora
določiti tudi vsebina vlage, se v navzočnosti neinteresiranih prič vzame vsega, okoli J? kg sirove strešne lepen
ke iz 5 zvitkov, ki se izberejo poljubno na raznih krajih
dobavljene količine in se takoj točno izmerijo. Ogleđki
se potem zavijejo v trden, gladek papir, zapečatijo in
pošljejo na preizkušanje.

norme
za sirovo strešno lepenko.*
Pojem. . . . . v - '
Sirova strešna lepenka se izdeluje iz krp. in odpad
kov vlaknastih snovi.
Klasifikacija
Dolžina v metrih enega zvitka strešne lepenke s
širino 1 m in težo BO kg označuje številko sirove strešne
lepenke; na primer: kot sirova strešna lepenka št. 120
se označuje ona, pri kateri ima zvitek 120 dolžinskih
metrov sirove strešne lepenke.
Lastnosti
Sirova strešna lepenka ве sni© iz:'olovati izključno
iz krp in vlaknastih odpadkov tekstilnih snovi (volne,
bombaža, lana, konoplje, ju^ovca, celuloze), pri Čemer
Je pri Številkah od 150 navzgor; dovoljen dodatek stare ;
Црепке do 15% teže. Dodajanje ostružkov iz lesa, slame, :
šote, žagovine in rudninskih sestavin — agregatov — ;
za napolnitev kakor n. pr. kaolina, ilovice itd. se ne
.dovoljuje.
'
\
Sirova ' strešna lepenka : mora imeti enako debeKno
,№ ne sme vsebovati tujih sestavin. KoliŽina pepela ne
sme presegati lO°/o, količina vla^ge na zraku posušene
sirove strešne lepenke pa sme biti največ 12%.
2no S i r o v a smešna lepenka mora biti sposobna, da pri
Ç vpije antracenskih olj "najmanj za ,120% svoje teže.
.
Sirova strešna lepenke št. léo ih nižje številke moa
lo v podolžni smeri prenesti natežno obtežbo najmanj
•lig^Mömm širine.;
,
• .
.
97 t* > s l u ž b e n e hovitie•'-••kraljevine Jugoslavije* t dne
« . februarja 1933.,. i t 4б#Ш£2б, -•'

Ш:

Letnik

Določanje številke..
Številka 50, deljena s težo 1 m* v kilogramih, daje
številko, sirove strešne lepenke. Teža i m ' , se dobi po
izmeri dolžine, širine in težine nekoliko zavojev, odnos
no kolikor mogoče več kosov strešne lepenke, fei se
mora preizkusiti
..••.-.
,,

Sestava vlakna.

Na več krajih se Vzamejo okoli 5 X 5mm veliki ko
madi, ki se v stekleni posodi tako dolgo kuhajo in močno
stresajo, da se vlakna pretvorijo v enakomerno kašo.
Vlaknasta kaša se pretlači: skozi gosto sito, se dobro
izpira z vodo in potem mikroskopično preizkusi. Pravilo
ma zaddstuje, da se določi vsebina, strešne lepenke
glede volne, krp (konoplje, jutovca),.celuloze in vlaken
lesenih ostružkov.
•;•*•"'

Količina pepela.

Iz dveh zavojev ac vzame po en gram snovi in-se
ločeno sežge'do pepela. Odločilna je povprečna vrednost
obeh preizkušenj.
"

''

•'• -Ï

.'

" V l a g a l

. •'.'•••

10 mm širok ogledek v dolžini, enaki celotni širini
•zavoja, se. suit pri temperaturi od 100 do 110° C tako
dolgo, da preneha pojèmahje -teže. .

23. коз.
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Sposobnost rpijanja antracenskih olj.
Komad približno kvadratične oblike s točno težo
enega grama se spušča v vertikalni legi v antraceneko
olje z 20° C in se v njem popolnoma potopi; po 5 minu
tah se izvleče in zmeri potem, ko preneha olje kapati
iz ogledka. Povečanje teže v centigramih pokaže količino
vpitega olja v odstotkih (%).
Trdnost proti pretrganju.
Preizkušanje se vrši v podolžni smeri zavoja s peti
mi po 15 mm širokimi trakovi na 65% vlažnem zraku s
Schopperjevim aparatom za preizkušanje papirja.
Uporaba.
Uporablja se za izdelavo vseh vrst lepenke ' za, po
krivanje streh, plošč za izoliranje, nadalje.kot podloga
za pode (tla) in za izdelavo poda (tal).
Trgovinski običaji.
Sirova strešna lepenka se izdeluje v zvitkih" z i m
širine in 50 kg težine in se prodaja po teži vštevši
zaobalo. Zvitki se prevažajo v zaprtih vagonih. ..
Veljavnost.
Te norme stopajo v veljavo, ko se objavijo v »Služ
benih novinah«, obvezno moč pa dobijo dne 1. mar
ca 1933.
V Beogradu, dne 30. januarja 1933.; št. 27254/32.
Minister za gradbe
, dr. Srkulj s. r.

171.
Na osnovi § 36. gradbenega zakona predpisujem
naslednje

norme
za strešno lepenko in plošče za
izolacijo.*
Pojem in klasifikacija.
1. Pokatranjena strešna lepetika je sirova strešna
lepenka, ki je pri višji temperaturi popolnoma napojeaa
-z derivati premogovega katrana in običajno, na obeh
straneh posuta s peskom.
2. Bitumenska strešna lepenka je sirova strešna le
penka, ki je enostavno napojena 3 kako bitumensko
snovjo za impregnacijo, katera ne sme vsebovati katrana,
in je na obeh straneh posuta s peskom.
3. Specialna bitumenska strešna lepenka je sirova
lepenka, ki je napojena s kako bitumensko snovjo za
impregnacijo, katera ne sme vsebovati katrana in je
razen tega na obeh straneh premazana z bitumnom, ki
ne vsebuje katrana. Praviloma je na obeh straneh posuta
z lojevcem ali slično snovjo.
4. Plošče za izolacijo so pod toč. 1. in 2. navedene
strešne lepenke, opremljene z enkratnim premazom in
* »Službene novine kraljevine Jugoslavijec z dne
27. februarja 1933., št. 45/XIII/124.

na obeh straneh posute s peskom (prodcem), žagovino,
drobci iz plute ali peskom iz topilniške žlindre.
;/
; Zaznamenovanje.
:';•: Zaznamenovanje se vrši po številkah, ki se ujemajo
s številkami sirove strešne lepenke, in to na ta način,
da se na vsak zvitek, strešne lepenke pritrdi plomba.
Ta^• plombji «mora nosit^ znak strešne lepenke, številko
sirove steešpe lepeiake in tovarniški znak. Specialne
vrste bitumenske strešne lepenke se smejo razen tega
zaznaménovtfÊ z dbaefäa] običajno označbo, na primer
ruberoid, anduro, grozit itd. Izdelujejo se naslednje
številke; ./'; ) :J[ .L . Z '..';••
Znak

Vrsta

Številka

K

Pokatranjena. strešna lepenka

80 100 120 300

i.

B

Bitumenska strešna lepenka

"•g"

80 100 120

—

• Specialna bitumenska .strešna
— 100 120 —
lepenka

УМШ^^Шо

K;

Ì-: .:

80 Ш0

—

—

Lastnosti.
Splošne zahteve. Ves zvitek lepenke mora biti popolnoma паројеп-i si snovjo ža.impregnacijo. Po debelini
razcepljen kos lepenke mora biti povsem črn. Strešne
lepenke morajo biti elastične, in za vodo neprepustne.
Za izdelavo strešnih lepenk in plošč za izolacijo se
sme urJoAbljÌtKISaW/Iniarìnàìizirana sirova strešna
lepenka.
Trdnost рШ1' 'pretrganju.
50 trim široki4uf'400 n*m dolgi trakovi.
Pokatranjena in bitumenska strešna lepenka: za
št. 80 in 100 trdnost 'proti pretrganju najmanj 25 kg,
raztezanje najmanj ,2%. Za.št... 120 in 300 trdnost proti
pretrganju najmanj '15 kg, raztezanje pa najmanj 2°/o.
Specialna .-bitumenska strešna lepenka; za št. 100
in 120 trdnost proti pretrganju najmanj 40 kg, raztezanje
najmanj 2%.
. . .
Xa plošče za izolacijo se ne predpisuje nikakršna
trdnost.
''• "•''; '
;
Impregnacija. (Prepojenje.)
Za impregnacijo' pokatranjenih strešnih lepenk se
smejo uporabljati samo izdelki destilacije premogovega
katrana/'Vsebina1 naftalina ne sme biti večja ko 4%.
Za impregnacijo bitumenske in specialne bitumen
ske strešne lepenke'se sme uporabljati bitumenska snov
brez katrana, kakor n.''pr. naravni asfalt, petrolejske
vr§te. asfalta (vsebina parafina največ 4%), stearinske
vrste Smole' fu sniolè iz volnene masti. Odpadki kakor
ostanki Čiščenja — rafinacije '"-- in razne vrste smole
kislin se uè smejo uporabljati.
'•..••<-.-p.
:

.

-,

••> f . • • j

;
, . .

Posipanje.
.,

•

•,

•

'

i

Za posipanje pokafranjene in bitumenske strešne
lepenke sei mora' vzeti pésék brëz ilovice z 0'6 do 1*5 mm
dèbëKmi'zVrif.'- »•••• '
Za posipanje plošč za izolacijo se sme uporabljati
samo^ pes.ek^ K,Ji-5 do S'0 mm debelim zrnom ali pesek
iz topilniške^ žlinare z 2 pin* jiebelimi arni,

23. kos.
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Preizkušanje.
Izbera ogledkov. Iz treh zvitkov iste vrste se v
razdalji nekoliko metrov od kraja izrežejo kosi po
1100 mm dolžine čez vso širino zvitka in se po dolžini
zvijejo v zavoje s 150 mm premera in zamotajo v trden
papir, zapečatijo in pošljejo na preizkušanje.
Kemično preizkušanje.
a) Snovi za impregnacijo. V, lepenki vsebovana snov
za impregnacijo se izvleče s kloroformom (bencolom).
b) Snov vlakna. Snov vlakna, ki preostane po izvle
čenju, se skrbno očisti od snovi, s katero je bila posuta,
in od prostega oglja (ogljika). Preizkušanje sestave
vlakna se vrši po normah za sirovo strešno lepenko.
Določitev številke sirove strešne lepenke.
Štiri na raznih mestih odvzeti ogledki, 60/110 mm
velikosti, se grejejo v vodni kopeli v stekleni čaši,
napolnjeni s kreozotnim oljem in potem se tako dolgo
ekstrahirajo v Soksletovem aparatu z mešanico bencola
in kloroforma, da ekstrahirana tekočina postane brez
barvna. Po sušenju do 100° C in izložitvi na 65% vlago,
se narežejo ogledki na točno velikost 5 X 100 mm in
zmërijo. Pri stari, močno strjeni strešni lepenki se
ogledek obdeluje najprej nekoliko ur pri 150° C z
antracenskim oljem.
Trdnost proti pretrganju.
j---. Preizkušanje trdnosti proti pretrganju se vrši v
podolžni in povprečni smeri zvitka s 5 do 50 mm širo
kimi in 500 mm dolgimi trakovi pri temperaturi 20° C
in na 65% vlažnem zraku in pri 220 mm dolgem
razponu.
Zasukljivost.
50 mm široki trakovi se narežejo v obeh glavnih
smereh iz strešne lepenke in pri temperaturi 20° C
zasučejo za 180° okolu okroglih palic, pri čemer se ne
smejo pokazati razpoke, odnoäno prelomi.
Številka strešne lepenke

80

Premer palice

—

100 120 300
30

20

10

Prepustljivost za vodo.
Z vodo napolnjeni valj (cilinder) s 85 mm premera
in 250 mm višine se prilepi (postavi) na strešno lepenko
in pusti stati 24 ur. Pri tem se ne sme pokazati niti
najmanjše pronicanje.
•
Plošče za izolacijo morajo pod vodnim stebrom s
35 mm premera in 260 mm, višine ostati popolnoma ne
prepustne za vodo tekom dobe 7 dni.'
Uporaba,
a) Strešne lepenke se uporabljajo za pokrivanje
streh na leseni oblogi ali na stropu iz armiranega (ojacenega) betona v enem ali dveh slojih kot podlaga za
lesni cement, pokrivanje s strešniki in skrilavci, dalje
z
a: izolacijo. i5a samostojno pokrivanje streh z enim ali
d
vema slojema se smejo uporabljati samo Številke 80,
*00 in 120.
Ђ) Plošče za izolacijo se uporabljajo za horizontalno
(vodoravno) in vertikalno (navpično) izolacijo zidov, ,

Trgovinski' običaji.,
S pokatranjeno in bitumensko strešno lepenko se
trguje v zvitkih z i m širine in 10 m dolžine, s specialno
bitumensko lepenko pa v zvitkih z 10 ali 20 m dolžine in
1 m širine. Plošče za izolacijo se dobavljajo v zvitkih s
5 m dolžine in 1 m širine. Plošče za izolacijo se smejo
dobavljati tudi v širinah, ki ustrezajo debelini zidov.
Zvitki se povezujejo na dveh mestih tako, da se vez ne
more zarezati v lepenko. Lepenka se naklada in shra
njuje tako, da se zvitki shranijo po možnosti v pokon
čni legi.
Veljavnost.
Te norme stopajo v veljavo, ko se objavijo v >Službenih novinah«, obvezno moč pa dobijo dne 1. mar
ca 1933.
V Beogradu, dne 30. januarja 1933.; št, 27254/32.
Minister za gradbe
dr. Srkulj s. r.

Banove uredbe.
172.

Objave banske uprave
o pobiranju občinskih trošarin
v letu Ш .
II. N0.65*2/1.

;

-•

' '

••• - '.. •
.•• '

Občina Lukovica, v srezu Kamnik, bo pobirala od
dneva razglasitve v >Službenem listu« y letu 1933.
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 б*—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine r Ljubljani,
dne 18. marca 1933,
II. No. 6513/1. ,.
Občina Nevi je, v srezu Kamnik, Ђо pobirala od
dneva razglasitve v >Službenem listu< v letu 1983. na
slednje občinske trošarine:
a) od 1Ö0 1 vina Din 100-—,
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100-—,
c) od 100 1 piva; Din 60-—, .
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja,
ruma in konjaka Din 5*—,
d) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 20*—.
Kraljevska banska Uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 13, marca 1933.
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IL No. 8014/1.

žajne skupine, za asistenta s pravicami uradnika VI. poObčina Podvinci, v srezu ptujskem, bo pobirala od ložajne skupine.
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne
dneva razglasitve v >Službenem listu« v letu 1933. na
, 20. januarja 1933. sta bili upokojeni s pravico do pokojslednje občinske trošarine:
nine, ki jima pripada po službenih letih, M u n d a P a v l a ,
a) od 100 1 vina Din 100-—,
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100-—,
; učiteljica VII. položajne skupine v Novem mestu in F i n k
Š t e f a n i j a , učiteljica VII. položajne skupine v Ljubljani.
c) od 100 1 piva Din 50—,
:

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 13. marca 1933.
II. No. 7341/1.
Občina Smarca, v srezu Kamnik, bo pobirala od
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933. n a 
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-—,
č) 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*—,
g) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Diri 20—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 13. marca 1933.

ira.

Razne objave
iz „Službenih novin".
Številka 30. z dne 9. februarja 1933.
Z ukazom ' Njegovega Veličanstva kralja z dne
22. januarja 1933. so bili postavljeni na univerzi kralja
Aleksandra I. v Ljubljani: na pravni fakulteti za red
nega profesorja s pravicami uradnika II. položajne sku
pine 2. stopnje dr. O g r i s A l b i n , dosedanji izredni
profesor iste fakultete in uradnik IV. položajne skupine
1. stopnje; na tehnični fakulteti za redne profesorje s
pravicami uradnika II.- položajne skupine 2. stopnje:
i n g . O s a n a M a r i j , izredni profesor iste fakultete in
uradnik III. položajne skupine 1. stopnje; dr. K a s a l
M i r o s l a v in d r . R e b e k M a r i j , dosedanja izredna
profesorja iste fakultete in uradnika III. položajne sku
pine 2. stopnje.
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne
14. decembra 1932., O. n. štev.'39365, je bil postavljen v
III. položajno skupino 2. stopnje Ma s t n a k M a r t i n ,
direktor klasične gimnazije v Mariboru.
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne
9. januarja 1933. je napredoval na medicinski fakulteti
univerze kralja Aleksandra I.: v LJubljani d r . K l i n e
L a d i s l a v , asistent iste fakultete in uradnik VII. polo

Številka 31 z dne 10. februarja 1933.
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne
9. januarja 1933. je bil postavljen na filozofski fakulteti
univerze kralja Aleksandra I. v Ljubljani za docenta s
pravicami uradnika VI. položajne skupine dr. H o r v a t i č Š t e f a n , asistent filozofske fakultete v Zagrebu in
uradnik iste položajne skupine.
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne
20. januarja 1933. sta bili upokojeni s pravico do pokoj
nine, ki jima pripada po službenih letih, N e u b a u e r
A n a , učiteljica v Qaberju, srez dolnjelendavski, urad
nik VI. položajne skupine, in Nam o r i M a r i j a , učite
ljica v Ljubljani, uradnik VII. položajne skupine v službi
pri kralj, banski upravi. " ' ' ,
Številka 32 z dne 11. februarja 1933.
Z odlokom ministra za promet z dne 25. januar
ja 1933., G. d. štev. 2200/33, so bili premeščeni na
prošnjo: V o v k M a t e v ž , prometnik VIII. položajne
skupine in šef postaje Mokronog-Bistrica, za šefa postaje
Kandija; Š o b e r l J o ž e f , prometnik IX. položajne sku
pine postaje Grosuplje, za šefa postaje Veržej; Š t e m b e r g e r L e o p o l d , prometnik IX. položajne skupine
postaje Zalog, za šefa postaje Velike Lašče; R u t - a r
A n t o n , pomožni prometnik X. položajne skupine in
•šef postaje Gornja Radgona, za šefa postaje MokronogBistrica.
Številka S3 z dné 13. februarja 1933.
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne
15. januarja 1933., I. štev. 847/0, sta napredovala za
profesorja V. položajne skupine državne tehniške sred
nje šole v Ljubljani arh. K r e g a r R a d e in T o m i n e c
I v a n , profesorja VI. položajne skupine iste šole.
Z ukazom Njegovega Veličanstva . kralja z dne
1. februarja 1933-., S. štev. 1912, jè bil postavljen ла
rednega člana Glavnega sanitetnega sveta dr. Z a l o k a r
A l o j z i j , upravnik državne bolnice za ženske bolezni
v Ljubljani.
Z odlokom ministra za promet z dne 1. februar
ja 1933., P. t. štev. 7680, je bila premeščena po potrebi
službe v pošto in telegraf Rakek .Zor M a r i j a , p. t.
uradnik VIII. položajne, skupine pošte in telegrafa
Ljubljana^ 1.
Številka 84 z dne 14. februarja 1933^
Z ukazom Njegovega' Veličanstva kralja z dne
15. januarja 1933., Štev. 1254, sta napredovala: za šuiriarskega višjega pristava VII. položajne skupine in sreskega šumarskega referenta pri sreskem načelstvu v
Kočevju 2 a g a r B o g o s 1 a v , šumarski pristav VIII.
položajne, skupine s 1. periodskim poviškom in sreski
šumarski referent pri istem načelstvu; -za šumarskega
svetnika V. položajne skupine in šefa šumske uprave v
Fužinah J u r k o v i č F a b i j a n , šumarski svetnik VI. po
ložajne skupine in šef iste uprave.

Izdaja kraljevske banska aprave Dravske banovine: njen predstavnik in urednik: Pohar Robert« Ljubljani.
Jieka in zalaga: liakarna »Merkur« j Ljubljani; njen predstavnik: Otmar Michâlek v Ljubljani,
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Razglasi kraljevske
banske uprave
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od 1. marca do 7. marca 1938 ,
. Po naredbi ministrstva za narodno zdravje
8. br. 4948 z dne 21. marca 1980.
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Ljubljana, dne 10. marca 1933.
Kraljevska banska uprava Dravske
banovine v Ljubljani.
*
II. No. 8867/4.
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Razglas.
Mestna občina ljubljanska namerava
zgraditi pri Devici Mary! V Polju javno
zrakoplovno pristanišče. Na podstavi
predpisov
čl. 33. zakona o zrakoplov
stvu1 od 22. februarja 1928. VUradni
list« štev. 83/29, § 2. zakona o iapremembi in dopolnitvi prednjega zakona
od 14. januarja 1930., Ur. L Štev. 127/29,
ter na podstavi predpisov zakona od
18. februarja 1878., avstrijskega drž.
zakona štev. 30, se na prošnjo imeno
vane občine razpisuje razlastitvena raz
prava za razlastitev zemljišč, potrebnih
v gornji namen.
•, ,.
Komisijska razprava bo
v s r e d o , dne 6. a p r i l a 1933.
s sestankom komisije, ob devetih do
poldne pri železniški čuvajnici št. 629,
ki stoji pred postajališčem Devica Ma
rija v Polju, in sicer na desni strani že
lezniške proge Ljubljana—Zidani most.
Seznamek zahtevanih zemljišč z ime
ni razlaščencev in dotični načrt sta od
dneva objave tega razglasa v občinah
Devica Marija v Polju in Moste pa do
dne 4; aprila 1933. razgrnjena pri ob
činskem uradu slednjih dveh občin,

Štev. 23.

Stran 122.
kjer ju morejo udeleženci med uradni
mi urami vpogledati.
Do dne 3. aprila 1933. lahko vloži
vsak udeleženec pri sreskem načelstvu
v Ljubljani usten ali pismen ugovor
zoper zahtevano razlastitev; najkesneje
pa se morajo taki ugovori prijaviti ust
no ali pismeno vodji razprave do nje
nega zaključka. Poznejši ugovori bi se
y smislu § 15., odstavek 4., cit. zakona
iz leta 1878. ne mogli upoštevati.
Kralj, banska uprava Dravske banovine
v Ljubljani,
dne 18. marca 1933.
Ban: dr. D. Marušič s. r.

*
VI No. 591/15.
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Razpis.
f

Na osnovi določb čl. 91. in 94. zakona
o državnem računovodstvu se razpisuje
za zdravilišče na Golniku nova pismena,
ofertalna licitacija za dobavo mesa(
mlekarskih in mlevskih izdelkov špe
cerijskega in kolonialnega blaga ter
hišnih potrebščin v proračunskem letu
1933./34., t. j . za dobo od 1. aprila 1933.
do 31. marca 1934.
Licitacija se bo vršila v sredo, dne
31. marca 1933. ob desetih dopoldne pri
upravi zdravilišča na Golniku.
Podrobni dražbeni pogoji in izkazi
potrebščin tega zavoda so interesentom
na vpogled v pisarni uprave zdravilišča.
, Pogoje in navodila za udeležbo pri
licitaciji daje interesentom uprava zdra
vilišča.
Kralji banska uprava Dravske banovine
v Ljubljani,
dne 18. marca 1933.
Za bana
pomočnik:
dr. Pirkmajer s. r.
I. No. 2270/1.

762

Razpis.
Kraljevska banska uprava Dravske
banovine razpisuje na podstavi § 3.1.
zakona o banski upravi službeno mesto
tajnika pri sreskem cestnem odboru
v Ljutomeru.
<
Za to mesto se bodo upoštevali pro*siici,-ki so dovršili najmanj nižjo sred
njo ali tej enakovredno šolo.
Pravilno kolkovane prošnje, oprem
ljene z vsemi dokumenti po § 3. zako
na o uradnikih, ;; je. vložiti najkesneje
do 10. aprila 1933. pri sreskem cest
nem odboru v Ljutomeru.
Kraljevska banska uprava
Dravske banovine v Ljubljani,
dne 16. marca 1933.
•
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Razglas o licitaciji.
Kraljevska banska uprava Dravske
banovine v Ljubljani razpisuje za pre
vzem dodatnih del I. etape v državni
bolnici za duševne bolezni Novo Celje
II. javno pismeno' ponudbeno licitacijo
na dan 7. a p r i l a 1933. ob e n a j s t i h
d o p o l d n e v sobi št. 38 tehnïfoièça
oddelka v Ljubljani Pojasnila in po-

nudbeni pripomočki se proti plačilu
napravnih stroškov dobivajo med urad
nimi urami v sobi št. 47.
Ponudbe naj se glase v obliki popu
sta v odstotkih (tudi z besedami) na
vsote odobrenega proračuna, ki znaša:
za vsa dela Din 324.658-06 ali za posa
mezne skupine, in sicer:
I. težaška in zidarska,
tesarska, štukaterska
in pečarska dela
Din 151.902*74
II. mizarska, kleparska,
steklarska in tapet
niška dela
„ 123.413-38
III. pleskarska dela
„ 41.166-94
IV. ključavničarska dela
„
8.176*—
Podrobnosti razpisa so razvidne iz
razglasa o licitaciji v >Službenih nóvinah« in na razglasni deski tehničnega
oddelka.
Kralj, banska uprava Dravske banovine
v Ljubljani,
dne 15. marca: 1933.

Razglasi sodišč
in sodnih oblastev
Preds. 382 5/33-1.
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Razglas.
Višje deželno sodišče v Ljubljani je
imenovalo <> gospoda Krisperja Leona,
stud. phil. v Črnomlju,, tolmačem an
gleškega jezika pri okrajnem sodišču v
Črnomlju.
Predsedništvo višjega deželnega sodišča
v Ljubljani,
dne 9. marca 1933.
T 10/33—3
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Amortizacija.
Na prošnjo Kogovška Josipa, zastop
nika pivovarne »Union«, Boh. Bistrica,
zast. po dr. Kreku Mihi, odvetniku
v Ljubljani, se luvaja postopanje za
amortizacijo vrednostnih papirjev, ki
jifa je prosilec baje izgubil,' fer se njih
imetnik pozivlje, da. ^uveljavi, tekom
šestih mesecev od. dneva objave v
»Službenem listu« svoje pravicei sicer
bi se po poteku tega roka proglasilo,
da so vrednostni papirji brez moči.
Oznamenilo vrednostnih papirjev:
Polica zavarovalne družbe »Feniks«
v Ljubljani št. 2,596.800, oddelek življ.
1037," glaseča se na znesek Din 15.000-—
in na ime Kogovšek Jože.
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. V.,
dne 3. marca 1933.
' • £ : • • •

T' 11/33—1.
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Amortizacija.
Na prošnjo Kraje Alojzija, posestnika
in lesnega trgovca v Grahovem št. 14,
se uvaja postopanje za amortizacijo na
slednjih vrednostnih papirjev, ki jih je
prosilec baje izgubil, ter se njih imet
nik pozivlje, da uveljavi tekom šestih
mesecev po objavi v >Službenem listu«
svoje pravice, sicer bi se po poteku
tega :rbka nro^lasilo, -da so vrednostni
papirji brez moči.

Oznamenilo vrednostnih papirjev:
Vložna knjižica Jadranske banke,
podružnice v Ljubljani št. 6426 z vlogo
251.801-12, glasečo se na ime Lea Kraje.
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. V.,
dne 1. marca 1933. *

«
T 5/33-3.
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Amortizacija.
; Na prošnjo Ogorelca Ivana v Ljub
ljani kot solastnika tvrdke Kalmus &
Ogorelec i Ljubljani, se uvaja posto
panje, za amortizacijo naslednjih vred
nostnih papirjev, ki jih je prosilec baje
izgubU, ter se njih imetnik pozivlje,
da uveljavi tekom, šestih mesecev od
dneva objave v »Službenem listu« svo
je pravice, sicer bi se po poteku tega
roka proglasilo, da so vrednostni pa
pirji ;brez moči.
Oznamenilo vrednostnih papirjev:
Hranilna knjižica Državne hipotekarne banke v Ljubljani št. 334 z vlogo
Din 6-2ÓD—, glaseča se na ime Kal
mus & Ogorelec.
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. V.,
• dne 1. marca 1933.

*
Ne Г 363/33-5.
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Amortizacija.
Na prošnjo P u č k o M a r i j e , pre-,
vžjtkarice v Smolbicih št. 3.0,, eéLdvaja
•postopanje za amortizacijo 'naslednjih
jvrédnostnih papirjev, ki jih'je prosilka
baje ^zgubila ter se njih imetnik poziv
lje, da uveljavi tekom 6 mesecev, počenši.od danes svoje pravice, sicer bi
se po poteku tega roka proglasilo, da
so vrednostni 'papirji brez moči.
Oznamenilo vrednostnih papirjev:
Hranilna knjižica Okrajne hranilnice
pri ;$y. Lenartu v SI. goricah št. 10412
na ime: Pučko Marija, š hranilno vlogoj
v znesku: Din 3586-—. .
'Okrajno sodišče pri Sv. Lenartu odd. I.,
i
dne 11. marca 1933.

T 7/33-3.

; i"".';.
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Amortizacija.
' N â prošnjo Strojnih tovarn in livarn»!
di-d.~v Ljubljani, zast. po dr. KoBttnüip
Milanu, i odvetniku v Ljubljani, se uvajaj,
postopanje za amortizacijo naslednjifjK
vrednostnih papirjev, ki jih je prosile^*
baje .izgubil, ter sé njih imetnik pois
zivljje, da uveljavi tekom šestih mese
cev pò objavi v »Službenem listu« svoje
pravice, sicer bi se po poteku tega
roka proglasilo, dà so vrednostni pa- ,=
pirji brez moči.
*
Oznamenilo vrednostnih papirjev:.'
:
Privremena priznanica broj 49 .z* li eno obveznico ratne štete ser. 3636»
št. 341/345, št., kupona 9, v vrednosti
Din Ji.000-—;
privremena priznanica broj 63 ^ ,
2. 4 »obveznice ratne Štete ser. 1253, '
Str 822,' 'ser. 1262, št. .157, ser. .411«
št. 465 in ser. 1255, št-401, št. kup. 9'
nómLpo Din 1000—..;
. ! '.
Deželno sodisße v Ljubljani, odd. V* •
•
dne 6. marca 1933.

Štev. 23.
T 8/33-3.

P 7/33-3.,
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Amortizacija.

Razglasitev preklica.

Na prošnjo Žitnika Petra, kleparskega
mojstra v Ljubljani, Hradeckega c. 39,
se uvaja postopanje za amortizacijo na
slednjih vrednostnih papirjev, ki jih je
prosilec baje izgubil, ter se njih imet
nik pozivlje, da uveljavi tekom šestih
mesecev od objave v »Službenem listu«
svoje pravice, sicer bi se po poteku
tega roka proglasilo, da so vrednostni
papirji brez moči.
Oznamerrilo vrednostnih papirjev:
Hranilna knjižica Ljudske posojilnice
l Luibliani št. 63110, glaseča se na ime
^umk Petra z vlogo Din 20.979-71.
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. V.,
dne 22. februarja 1933.

S sklepom okrajnega sodišča v Tržiču
z dne 11. marca 1933., opr. št. L 2/33,
je bil Al jančič. Josip, roj. 14. maja 1887.,
stanujoč v Kovorju št. 7, zaradi slabo
umnosti popolnoma preklican.
Za oskrbnika-pomočnika je bil po
stavljen Aljančič Franc, posestnik v
Kovorju št. 33.
Okrajno sodišče т Tržiču,
dne 11. marca 1933.

4*
E 472/30-24.
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Dražbeni oklic.

Dne 12. a p r i l a 1 9 3 3. dopoldne
ob d e v e t i h bo pri podpisanem so
dišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin:
*
zemljiška knjiga Šoštanj, vi. št. 600.
c
w I I a 128/33.
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Cenilna vrednost: Din 100.600*—.
Najmanjši ponudek: Din 50.300-—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
^r Ležeči zapuščini po drugotožencu je priglasiti sodišou najpozneje pri dražfl
r. Božiču Antonu, odvetniku v Celju je benecn naroku pred začetkom diražbe,
počiti v menični stvari tožeče stranke sicer bi se ne mogle več uveljavljati
kmetski hranilni in posojilni dom r. z. glede nepremičnine v škodo zdražiteija.
z
n. z. v Ljubljani, podružnica v Ma ki je ravnal, v dobri veri.
Drugače pa se opozarja na dražbeni
j o r u , ki jo zastopa dr. Slokar Kari,
okhc, ki je nabit na uradni deski tega
J*ivetnik v Mariboru, zoper ležečo za sodišča.
p p i n o dr. Božiča Antona, odv. v Celju,
Okrajno sodišče Šoštanj,
**« 88.100 Din s prip. menični plačilni
. dne 7. marca 1933.
*?a«>g z dne 15. marca 1933. opr. št. C
4:
, ' I a 128/33, s katerim, se je toženi
Ir
E 71/33—10.
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r anki dr. Božiču Antonu) odvetniku v
£?l'u, naložilo, nerazdelno plačati toe
* Ci stranki menično vsoto 88.100 Din
Dne 14. a p r i l a 1 9 3 3 . dopoldne
? . e % obrestmi od 11. marca 1933. daob p o l d e s e t i h bo pri podpisanem
Л P r o ^ e s t n e stroške po Din 273-— ter
sodišču v sobi št. 2 dražba nepremič
в А P r o v i z i i e v znesku Din 146-50 in
' r °sKe tega meničnega plačilnega po- nin: zemljiška knjiga Škofja Loka, vi.
^ P . odmerjene na Din 4807-20 .v ne- štev. 324.
Cenilna vrednost: Din 44.920-80.
"oiozljivem roku treh dni po vročitvi
Najmanjši ponudek: Din 29.947—
naloga, da ne bo izv v? Plačilnega
s
Pritiklin ni nikakih.
°e, ali pa vložiti v istem roku ugoPravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
°re zoper ta menični plačilni nalog
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražL Cori imenovanem sodišču.
K
r
benem naroku pred začetkom dražbe, si
j ! „ i e bivališče ležeče zapuščine
, • ^°ziča Antona neznano, se postavlja cer bi se ne mogle več uveljavljati glede
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je
M a - K b n i k a gosp. dr. Jan Juro, odv.'v
ravnal v dobri veri.
ariboru, ki jo bo zastopal na njeno
V ostalem se opozarja na dražbeni
^varnost in stroške, dokler se ne òglaoklic, ki je nabit na uradni deski tega
sama ali ne imenuje pooblaščenca.
Okr
'°2no sodišče v Mariboru, odd. I I a , sodišča.
Okrajno sodišče T škofji Loki, odd. L,
dne 19. marca,Ì933.
dne 20. marca 1933.

Oklic.

Dražbeni oklic.

*
164/32-4.
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Oklic.
8
Jožefu
mož-f
^
< Posestniku v Rad(Jr | . n rc ai n s's e r te vročiti v pravni stvari
L e n r t 0 i i a Arrnina, odvetnika v Dol.
• 2 ' zamudno
sodbo z dne 9. juli
ja 1QOÓ' ™
I K ) SÖQDO z one y. uiiiU1UQ

k a W - J' e bpi rl a v i l n a štev. 164/32—2, s
dinH?
na plačilo
o }e 7-'' obsojen
• •••- 382-50
«arjev
s prip..
r e
J' vl e s prip.
iflni
oivališče Laszla Jožefa ne^ &a J Q s t a v l j a za"skrbnika" Ш
El
cih,. .°etau: a roj.
™J- Nagy,
JNagy, pos.
pos. vv RadmožanRadmožanv
'' ar'nno»K-a ° z a s t o p a l a na njegovo neta s t r o š k e
•am »i- dokler se ne oglasi
Oi, . n e i m e n ü j e pooblaščenca. •
i
l№ r \ 0 i m * D o , n i i Lendavi,
|i
«aa. n., dne 15. marca 1933.
t o r

E 60/32 —-24.

Dražbeni oklic.
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V ostalem se opozarja na ^~»
oklic, ki je nabit na uj-âiéfau desJa"*
sodišča.
Okrajno sodišče v Krškem,
dne 17. marca 1933.
*
E 70/33r5.
*
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Dražbeni oklic.
Dne 25. aprila 1933. ob osmih ^bo
pri podpisanem sodišču v sobi š t 2
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga
k. o. Gorenjavas, vi. št. 824.
Cenilna vrednost: Din 18.180-—.
Vrednost pritikline: Din 490-—.
Najmanjši ponudek: Din 12.448-—.
Pravice, ki bi ne ppipuščale dražbe,
je priglasita sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začeMcom dražbe,'
sicer bi se ne mogle več uveljavljati1
glede nepremičnine v škodo zdraatŠeJga,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na draž&ani
oklic, ki je nabit na uradni desto tega
sodišča.
Okrajno sodišče, v Mokronogu, eddjrfL,
dne 17. marca " " " "

Konkurzni razglasi
S 10/33-2.
317.

TU

Konkurzni oklic.
Razglasitev,konkurza o zapuščini po
dne 11. aprila 1932. umrlem Jelačihu
Ivanu star., trgovcu v Ljubljani, zasto
pani po Krof ti Hanušu, bančnem rav
natelju v Ljubljani.
Konkurzni sodnik: Aveec Anton, sod
nik okrožnega sodišča v Ljubljani.
Upravnik mase: dr. Kobal Aktìfif,
odvetnik v Ljubljani.
Prvi zbor upnikov pri okrožnem.sodišču v Ljubljani, soba štev. Ì40, dne24. marca 1933. ob devetih dopoldne.
Oglasitveni rok do 22. aprila 1933.
Ugotovitveni narok pri okrožnem sor
dišču v Ljubljani, dne 29. aprila 1933.
ob devetih dopoldne.
Deželno sodišče т Ljubljani, odd. fiL,
dne 17. marca 1933.
S 30/32-75.
318.

,
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.

Posebni ugotovitveni
narok.

Prezadolženec: Tvrdka Кићат & Hrovat v Mariboru.
Za preizkušanje naknadno prijavlje
nih in do naroka morda še prijavljenih
terjatev se odreja posebni ugotovitveni
narok na dan 30. marca 1983. ob enaj
stih dopoldne pri podpisanem sodišču, •
soba št. 84.
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. HL,
dne '•4. marca 1933.
•K
S 10/32—10.
'740
< m
319.

Dne 2 1 . a p r i 1 a 1 9 3 3. dopoldne
ob d e s e t i h bo pri -podpisanem sodi
šču v sobi štev. 2 dražba nepremičnin
parne žage z mlinom ter ležarinski
prostor: zemljiška knjiga k. o. Leskovec„ vi. št. 788,
Cenilna vrednost: Din 46.000'—.
Vrednost pritikline: Din 48.000-'—
Najmanjši ponudek: Din 47.000-—.'
., Pravice, ki bi ne.., pripuščale dražbe,
]« priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem -naroku pred začetkom dražbe^
sicer bi se ne mogle več uveljavlja«
Prezadolženec Repatec Franc, mesar
glede nepremičnine v. škodo zdraMelia.
v Marenbergu.
* ,
ki je ravnal v. dobri veri.
Konkurz, ki je bil o imovini.preža-

Odprava konkurža.

Ster- &

Stran 124.
dolženca razglašen s sklepom орг. štev.
S 10/32—4. se odpravlja, ker je bila
razdeljena vsa masa po § 151. konk.
zakona.
Okrožno sodišče v Mariboru,
dne 9. marca 1933.

agrarne operacije v Ljubljani vložita
pismeno ali dati ustno na zapisnik.
V Ljubljani, dne 15. marca 1933.
Komisar za agrarne operaoije I.
Pokorn 1. r.
*
V1I/2 št. 13.151—1933.
¥
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Razglasi raznih uradov
in oblastev

Objava.

660—3—3

129/prez/33.

Razglas.
Rektorat univerze kralja Aleksandra
Prvega v Ljubljani razpisuje mesto
izrednega profesorja za javno pravo
na juridični fakulteti.
Prošnje, opremljene z izkazom o
znanstvenem delovanju ter z dokumenti
v smislu § 3. zakona o uradnikih, je
vložiti najkesneje do 24. aprila 1933. na
rektoratu univerze kralja Aleksandra
Prvega.
Rektorat univerze
kralja Aleksandra Prvega
v Ljubljani,
dne 10. marca 1933.
Rektor: dr. Slavic M/s. r.
jI;

Štev. .R.U. 646/30,
Štev. R. U. 709/3Ž.

781

Razglas o razgrnitvi
načrta, r
1. nadrobni delitvi solastnega sveta
posestnikov iz Griča,
2. nadrobni delitvi in uredbi užitnih
in gospodarskih pravic na skupnem
svetu posestnikov iz Dan.
Načrt o nadrobni delitvi
k 1. v katastrski občini Sv. Štefan le
žeče solastne gozdne pare. štev. 1059
(vi. štev. 125),
k 2. v katastrski občini Dane ležečih
skupnih zemljišč (vi. št. 66) bo na pod
stavi § 96. zakona z dne 26. oktobra
1887., dež. zak. št. 2. iz leta 1888., od
dne 25. marca 1938. dO vštetega dne
7. aprila 1933.
k 1. pri občini Velika Loka,
k 2. pri občini Stari trg
razgrnjen na vpogled vsem udeležen
cem.
k 1. Obrnejitev načrta s kolci na me
stu samem in njega pojasnjevanje se je
že izvršilo.
k 2. Obmejitev načrta s kolci na me-r
stu samem se je že izvršila, pojasnjeval
pa se bo dne 29. marca 1933. v času
od 14 do 15. ure v občinskem uradu
v Starem trgu.
To se daje splošno na znanje s pozi
vom, da morejo neposredno kakor tudi
posredno udeležene stranke svoje ugo
vore zoper ta načrt v 30 dneh od pr
vega dneva razgrnitve dalje, {. j . od
dne 25. marca 1933. do dne 24. aprila
.1933. pri podpisanem komisarju za

Mnogokratnik
za izračun davščine od prirastka na
vrednosti nepremičnin v okolišu mestne
občine ljubljanske za mesec februar
1933 se je določil po § 5. naredbe z dne
21. okt. 1922, >Uradni list« št. 365/113,
za vrednosti in zneske, izražene v di
narski veljavi, na 1'—.
Mestno načelstvo v Ljubljani,
dne. 10. marca 1933.

•g*

Štev. 3112/11.

779

Razpis.
Direkcija državnega rudnika Velenje
razpisuje na dan 3. aprila 1933 do
bavo, i. s.
20.000 kg pšenične moke št. Ogg, Og
in 4,
1.400 kg bučnega olja,
1.200 kg terpentinovega mila,
800 kg cikorije,
2.500 kg riža,
600 kg sirove kave,
2.000 kg svinjske masti,
3.400 kg koruznega zdroba,
800 kg ječmenove kave.
Direkcija državnega rudnika Velenje,
dne 16. marca 1933.
«j»
Štev. 3121/11.
780

Razpis.
Direkcija državnega rudnika Velenje
razpisuje na dan 8. aprila 1983 do
bavo fco vagon Žalec:
20.000 kg pšenične moke št. Ogg, Og
in 6.
Dobavni pogoji pri podpisani.
Direkcija državnega rudnika Velenje,
dne 16. marca 1933.
*
Št. 361.
721—3—2

Razpis dobave.
Po rešenju minietra za socijalno poli
tiko in narodno zdravje O. br. 3812
se razpisuje za dobo od 1. aprila do
30. septembra 1933. druga pismena lici
tacija za dobavo govejega in telečjega
mesa, prekajenoga in svežega svinjske
ga mesa ter slanine za bolnico za du
ševne bolezni v Ljubljani in za bolnico
za duševne bolezni na Studencu.
Licitacija se bo vršila dne 29. marca
1933. ob 11. uri dop. v upravni pisarni
bolnice za duševne bolezni v Ljubljani.
Natančnejši pogoji, so na vpogled pri
zavodni upravi.
Uprava bolnice za duševne bolezni
Ljubljana-Studenec v Ljubljani,
dne 16. marca 1938.

7f8

Ite. 172.

Razglas.
Županstvo Loka, srez Maribor d. br.,
proglaša za delomržneže: 1. Sterna Vik
torja, roj. 16. oktobra 1903, 2. Marna
Antona, roj. 16. maja 1901, 3. Kobana
Ruperta, roj. 22. septembra 1906, vse
semkaj pristojne in delazmožne, ki jem
ljejo na račun občine podporo, katere
pa domovna občina v nobenem primeru
ne za navedene kakor tudi za nikogar
drugega semkaj pristojnega, dela zmož
nega ne bo vračala!
Občina Loka, srez mariborski d. br..
dne 20. marca 1933.
Štev. 410/33.

754

Objava.
Gospod dr. Božič Anton, advokat
v Celju, je umrl dne 16. marca 1933.
Po § 44. f adv. zakona je postavil pod
pisani odbor za prevzemnika pokojni
kove pisarne gospoda dr. Laznika Ka
rala, advokata v Celju.
V Ljubljani, dne 18. marca 1933.
Za odbor
Advokatske komore v Ljubljani
predsednik:
dr. Žirovnik Janko 1. r.

Razne objave
'

768

Vabilo na redni občni zbor
Zveze slovenskih zadrug
v Ljubljani,
registfovane zadruge z omejeno zavezo,
ki bo dne 3. aprila 1933. ob 10. uri dop.
v Celju v dvorani hotela Union
Dnevni red:
1. Predsednikov pozdrav in otvoritev.
2. Jubilejno poročilo in pozdravi go
stov.
'
3. Čitanje zapisnika o zadnjem občnem
zboru.
4. Poročilo: a) ravnateljstva,
b) nadzorstva.
;
5. Potrditev . računskega zaključka za /
preteklo leto.
6. Dopolnilna volitev načelstva.
7. Predlogi in resolucije.
8. Slučajnosti.
Načelstvo.

*

738

Objava.
• Ukradena sta mi bila sledeča doku
menta: potni list za Avstrijo in Italij 0
in dovoljenje za zaposlenje in bivanje
v Jugoslaviji na ime: Klanjšček Josip«
rodom iz Gorice, stanujoč v Ljubljani"
Proglašam ju za neveljavna.
Klanjšček Josip s. T.

Izdaja kraljevske banska uprava Dravske banovine, Urednik: Pobar Robert v Ljubljani.
Tiska in zalaga: Tiskarna Merkur y Ljubljani; njen predstavnik; 0. Michâlek y LJubljani.

Postuma plačana v gotovini.

KR AL J E V I N A

JUGOSLAVIJA

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

V LJUBLJANI, dne 26. marca 1933.,

Letnik

IV.

VSEBINA:
174. Zakon o zapisniku o turističnem prometu med kraljevino I 175. Objave banske uprave o pobiranju obč. trošarin y i. 1933.
Jugoslavijo in republiko Češkoslovaško.
I Ì76. Razne objave iz »Službenih novin«.

Zakoni
in kraljevske uredbe.
: • . . . • . •

I H

:

Mi

'

ALEKSANDER L,
po milosti božji in narodni volji kralj Jugoslavije,
objavljamo vsem in vsakomur, da sta

narodna skupščina kraljevine

Jugoslavije,

sklicana-z ukazom z dne 19. oktobra 1932. na redno za
sedanje za dan 20. oktobra 1932., v svoji XIII. redni seji,
ki jo je imela dne 23. novembra 1932. y Beogradu, in

senat kraljevine Jugoslavi ie,
sklican z ukazom, z dne 19. oktobra 1982. na redno za
sedanje za dan 20. oktobra 1932., v svoji VIII. redni seji,
ki4o j<Mmel. dne 7. deeembTa 1932. v Beogradu, ,
sklenila in da smo Mi potrdili in proglašamo

zakon
o zapisniku o turističnem prometu
med kraljevino Jugoslavijo in republiko
češkoslovaško, sklenjenem v Pragi,
dne 2. junija 1932.,*
ki se glasi:

r

-

[

Zapisnik
o turističnem prometu med kraljevino Jugoslavijo
in republiko Češkoslovaško.

Člen 1.
V dneh od 28. maja do 2. junija 1932, so se pogajali
v Pragi jugoslovanski in češkoslovaški odposlanci o ure
ditvi potniškega iprometa med obema državama in so se,
smatrajoči, da je želja, naj se vzajemna turistika siste
matično razvija, sporazumeli tako-le:
Člen. 2.
Ministrstvo -za finance kraljevine Jugoslavije dovo
ljuje po občnih sedaj veljavnih deviznih predpisih jugo
slovanskim denarnim zavodom, menjalnicam in potni
škim pisarnam,.da izdajajo potnikom, ki. gredo-v češko
slovaška kopališča, klimatske in turistične. kraje, na
osnovi veljavnega potnega lista brez posebne dovolitve
vozovnice za potovanje tja in nazajin vsoto 5000 dinarjev
v tujih valutah na osebo.
člen 3.
V Češkoslovaški je sedaj dovoljeno iznesti brez po
sebne dovolitve na osnovi veljavnega potnega lista, zne
sek 1000 Kč efektivno ali v;, tujih. valutah na osebo in
mesec, (vozovnice za potovanje tja in nazaj v omenjenem
znesku niso vštete). • .
Člen 4.
Obe stranki jemljeta v vednost, da se potnikom v
smislu sedaj in v prihodnosti »veljavnih predpisov ne
bodo. delale težave pri nabavljanju spredaj omenjene
vsote, proste za iznos.

Člen 5.
Za nabavo, odnosno za iznos vsote preko proste meje
Odobruje se in dobiva zakonsko moč zapisnik o turi je potrebna dovolitev ministrstva za finance kraljevine
stičnem prometu med kraljevino Jugoslavijo in repub Jugoslavije, odnosno Češkoslovaške narodne banke. Za
liko
Češkoslovaško, sklenjen v Pragi dne 2. junija 1932. potovanja v kopališča,» klimatske in turistične kraje v
&1
se glasi v izvirniku v srbsko-hrvaškem in češkoslo Jugoslaviji izdaja Češkoslovaška narodna banka plačilna
sredstva iz vezanih češkoslovaških terjatev v Jugoslaviji,
vaškem jeziku takorle: •••,.••.
ki jih uporabi v ta namen sporazumno z Narodno banko
•-•..*. >SluŽbene novine kraljevine Jugoelavije< z dne kraljevine Jugoslavije, češkoslovaška narodna banka bo
" • marca 1938., št. 58/XVI1/179.
postopala- ob reševanju o izdaji plačilnih sredstev za

•AL-

222

24. kos.

potovanje v Jugoslavijo zelo blagohotno; prav tako blago
hotno bo postopalo ministrstvo za finance kraljevine
Jugoslavije ob izdajanju dovolil za plačilna sredstva posetnikom oeškoslovašlria'kopališč.
Člen 6.
Češkoslovaška narodna banka, odnosno ministrstvo
Z8"t!ffiance kraljevine Jugoslavije imata pravico zahte
vati: ob reševanju o izdaji plačilnih sredstev, odnosno
dovolil nad prosto mejo dokazila o namenu potovanja
(pdfcrdilo ò trgovinskem ali službenem ali znanstvenem
potovanju, zdravniško potrdilo in podobno).
Člen 7.
Plačilna sredstva za turistični promet se dajejo iz
češkoslovaških vezanih terjatev v Jugoslaviji v obliki
'akreditivov, kreditnih pisarn, čekov in pod., ki jih izdajo
češkoslovaške banke na jugoslovanske banke v breme
češkoslovaških terjatev. O tem, katere češkoslovaške
terjatve sa-,uporabljajo v ta nainen, se sporazumeta mini
strstvo za finance kraljevine Jugoslavije, odnosno Narod
na banka kraljevine Jugoslavije s Češkoslovaško na
rodno banko.
Člen 8.
Potne čeke, hotelske bone in podobne nakaznice, ki
se prodajajo v Češkoslovaški za potovanje v Jugoslavijo,
izdaja potniška organizacija, ki jo pooblasti za to po
jugoslovanskih predpisih ministrstvo za finance, odnosno
Narodna banka kraljevine Jugoslavije, in se honorira iz
določene pavšalne vsote češkoslovaških vezanih terjatev,
ki jo določi v ta nartien ministrstvo za finance, odnosno
Narodna banka kraljevine Jugoslavije sporazumno s
Češkoslovaško narodno banko. Obe narodni banki se
eporazumeta tudi o obliki tehnične izvedbe.
'"' -

•-•
'

•

•••

Č l e n 9 .

Minio specialnih odredb tega sporazuma veljajo za
pribavljanje in iznos, akreditivov, čekov, potnih čekov,
hotelskih bonov in podobnih nakaznic občni devizni
predpisi.
Člen 10.
Ministrstvo za finance, odnosno Narodna banka kra
ljevine Jugoslavije in Češkoslovaška narodna banka si
bodo prizadevali, da se izvedejo odredbe deviznega po
stopanja za potnike tako, da ne nastanejo potnikom ne
potrebne težkoče, in bodo skrbeli za to, da se bodo reše
vale prošnje po tem sporazumu kar najhitreje in z naj
večjo blagohotnostjo.
Člen-11.
Jugoslovanski obiski IX. vsesokolskega zleta se zagotovè Iz vezanih jugoslovanskih terjatev v Češkoslova
ški po posebnem sporazumu med obema narodnima
bankama.
Ta zapisnik stopi v moč dne 8. junija 1932.; dotlej
se sporazumeta narodni banki obeh držav o Djegovi
praktični izvedbi.
Ta zapisnik velja zaslej do konca 1. 1932.
V Pragi, dne 2. junija' 1932.
Za vlado
kraljevine Jugoslavije
L J. Bailony s. r.

Za vlado
republike Češkoslovaške
dr. Friedmaiui a. r.

P o v. br. 259/32.

Verbalna nota.
Poslaništvo: kraljevine Jugoslavije si usoja obvestiti
ministrstvo za zunanje posle republike Češkoslovaške,
da je vlada kraljevine Jugoslavije odobrila zapisnik o
turističnem prometu, sklenjen dne 2. junija 1932. v Pragi
med kraljevino Jugoslavijo in republiko Češkoslovaško.
Kraljevsko poslaništvo si'usòja prositi ministrstvo
za zunanje 'posle, da "< izvoli ob téj priliki sprejeti zagotovitev ^çje^ovegâ naj^dličnejšega spoštovanja. . '
V Pragi, dne 14. junija 1932.
Ministrstvu ) za' zunanje ? posle republike Češkoslovaške
v Pragi.
"" Č. 74.129/IV—3/32.
Ministrstvo za zunanje posle'potrjuje prejem verbal
ne' note Pov. br. 259/32~z~ dne 14.-junija 1932., s katero
je blagovolilo poslaništvo kraljevine Jugoslavije sporo
čiti to-ie : ; ••...;..•'•••
„
...:'.
. . >Posianištyo,,kraljevine Jugoslavije, si Usoja, ob vestiti
ministrstvo za zunanje posle republike Češkoslovaške,
da je vlada kraljevine Jugoslavije odobrila zapisnik o
turističnem prometu, «кУијеп dneÏ-2. junija 1932. v Pragi
med republiko Češkoslovaško in kraljevino Jugoslavijo.
Krarjev<sJ*b;|gtölanisJA4> si.tòojà zagotoviti ob { tej priliki ministrstvo za zunanje posle svojega najodličnejšega
spoštovanja.«
"
Zahvaljujoče se za to obvestilo, si usoja ministrstvo
za zunanje posle' sporočiti cenjenemu poslaništvu, da je
tudi vlada republike Češkoslovaške sprejela zgoraj ome
njeno pogodbo.
Ministrstvo z« zunanje, рраЦ. porablja to priliko, da
zagotovi poslaniS'tvo^kraljevine Jugoslavije svojega naj
odličnejšega spoštovanja. "'*' '
.--..'•
V Pragi, dne 17. junija 1932,
:
Cenjenemu poslaništvu , ^kraljevine ; Jugoslavije
:
..,
v Pragi.
: " ' : . '

'•'''.

'•..;:•:

..'"§2....

.;::'•'

.'•

Ta zakon^stppi ^veljavo, ko.,ga. kralj podpiše in
se razglasi'V ">SluŽbehih ' novinàh«,'' obvezno moč pa
dobi, kakor je' tô 'določeno' v členu ll.nnavedenega spo
razuma. ••, .:.('• ; ; •
• ..v. , ••
•
, ... •> •"' ••' i'
Našemu ministru pravde priporočamo, 1 naj- razglasi
ta zakon, vsem Ì našim ministrom, naj;ekrbe za njegovo
izvrševanje, oblastvom zapovedujemo, naj postopajo po
njem, vsem in vsakomuVpa« naj se mu pokoravajo.
V B e p g . r a d . u , dne 26. februarja 1933.
.Aleksander s. r.
or
Minis,t.eE. «za. trgovino :
Predsednik^
in industrijo '
'ministrskega sveta
dr. I. Šumenkpvie s. t.,
dr. Milan Srškid s. r.
Minister za zunanje posle
. B. D. Jevtié s. r.
Videl in pritisnil drž. pečat '•
: čuvar državnega, pečata,
•
„ minister pravde
Bož. Ž. Maksimović s. r.
.
'••'•
• • •• • ( M .

P;)

(Podpisi veèfo ostalih ministrov.)*
t—,«»:
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Banove uredbe.
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Objave banske uprave
o pobiranju občinskih4 trošarin
v letu 1933.
II. No. 26.446/1—1932. •
Občina Ajdove«:,.v srezu Novo mesto, bo pobirala od
dneva razglasitve v >Službenem listu< v letu 1933. na
slednje-občinske'trošarine:
a) od 100 1 vina ÎMn 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,
, dné 16. marca 1933.
II. N,o. 6665/2.: •"
'
'
Občina Brezovci, v srezu murskosoboškem, bo po
birala od dneva razglasitve, v »Službenem listu« v letu
.1933. naslednje občinske trošarine:
N a) od'100 1 vina Din 76—,
b) od 100 1 vinskega mošta Din 75-—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 17. marca 1933.
II. No, 239/2.
Občina Ćinžat, v srezu mariborskem desni breg,
bo pobirala od dneva razglasitve v >Službenem listu«
v letu 1933. naslednje občinske trošarine:
a) od 100 1 vina Din 60-—,
b) od 100 1 vinskega mošta Din 60—,
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 5-—,
g) od drobnice; Din Б—.
Kraljevska banška uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 16. marca 1933.
П. No. 3279/2.
Občina Dedni dol, v srezu Litija, bo pobirala od
dneva razglasitve- v >Službenem listu« v letu 1933. na
slednje občinske trošarine:
a) od 100 1 vina Din 100—,
, b) od 100 1 vinskega mošta Din 100—,'
. '«Vod-hI stopnje alkohola špirita, Žganja, likerja,
*uma4n konjaka Din 5—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
'-•--*
dne 17. marca 1933.

afe*

II. No. 4669/1.
Občina Dob, v srezu Kamnik, bo pobirala od
dneva razglasitve v >Službenem listu« v letu 1933. na
slednje občinske trošarine:
a) od 100 1 vina D4a 100—,
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100'—,
c) od 100 1 piva Din 100—,
č) od hI stopnje alkohola špirita, zganja, likerja,
ruma in konjaka Din 5—,
d) od goveda nad 1 letom Din 40*—,
e) od goveda pod 1 letom Din 10—,
î) od prašičev Din 10*—,
g) od drobnice Din 5*—,
h) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrat Din 26-—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 15. marca 1933.
II. No. 8299/1.
Občina Gor. Petrovci, v srezu murskosoboškem, bo
pobirala od dneva razglasitve v >Službenem listu« v
letu 1933. 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 goveda nad 1 letom Din 5—,
e) od goveda pod 1 letom Din 5-—,
f) od prašičev Din 5-—,
g) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 20—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 15. marca 1933.
II. No. 3092/1.
Občina Hruševka, v srezu Kamnik, bo pobirala od
dneva razglasitve v >Službenem listu« v letu 1938. na
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 Ljubljani,
dne 18. marca 1938.
II. No. 8053/1.
Občina Kancevci, v srezu murskosoboškem, bo po
birala od dneva razglasitve v >Službenem listu« v letu
1933. naslednje občinske trošarine:
a) od 100 I vina Din 100—,
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100*—,
c) od 100 l piva Din 50—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 16. marca 1933.
IL No. 8168/1.
Občina Kuzma, v srezu murskosoboškem, bo po
birala od dneva razglasitve v >Službenem listu« v 1. 1933.
naslednje občinske trošarine:
»
a) od 100 1 vina Din 50—,
b) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 20'—.
Kraljevska .banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 15. marca 1938.
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II. No. 8167/1.

II. No. 8660/1.

Občina Ljubnica, v srezu konjiškem, bo pobirala
od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933.
naslednje občinske trošarine:
a) od 100 1 vina Din 100—,
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100—.

Občina Peskovci, v srezu murskosoboškem, bo po
birala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu
1933. občinsko trošarino po Din 100*— od 100 litrov vina.

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 18. marca 1933.
II. No. 3165/1.
Občina Moravče, v srezu Kamnik, bo pobirala od
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933. 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,
1
ruma in konjaka Din 5—,
d) od 100 1 sadnega mošta Din 50—,
e) od goveda nad 1 letom Din 50—,
f) od goveda pod 1 letom Din 10—,
g) od prašičev Din 10—,
h) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 2 5 — .
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 14. marca 1933..
II. No. 167/1.'
Občina Ncmčevci, v srezu murskosoboškem, po po
birala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu
1933. občinsko trošarino po Din 100—• od 100 litrov -vina.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 18. marca 1933.
II. No. 4015/1.'
Občina Orebovica, v srezu Novo mesto, bo pobirala
od dneva razglasitve v »Službenem listu«. v letu 1933.
naslednje občinske trošarine:
a) od 100 1 vina Din 100—, .
b) od 100 I vinskega mošta Din 100—,
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja,
rurna in konjaka Din 5*—,
č) od goveda nad 1 letom Din 5 - —,
d) od goveda pod 1 letom Din 3-—,
e) od prašičev Din 3 - —,
f) od drobnice Din 3 — .
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 17. marca 1933.

II. No. .7770/1.
Občina Pertoča, v srezu murskosoboškem, bo po
birala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu
1933. občinsko trošarino po Din 100— od 100 litrov vina.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
.
dne 18: marca 1933.

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne. 17. marca 1933.
II..No. 7454/1.
Občina Poznanovci, v srezu murskosoboškem, bo
pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v
letu 1933. 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 18. marca -1933.

176.

Razne objave
iz „Službenih nov in".
Številka 35 z dne 15. februarja 1933.
Z ukazom Njegovega ' Veličanstva kralja z dne,:
15. decembra 1932.,. I. štev. 42350/0, je' napredoval za
predmetnega učitelja VI. položajne skupine na državni
trgovinski akademiji v Mariboru R a k u š a R u d o l f - »
predmetni učitelj VII. položajne skupine iste akademije.
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja „z dne
14. decembra 1932. so napredovali v VI. položajno sku
pino: K o š i š a K a t a r i n a , D e m š a r J o s i p i n a , D r a 
g a n A n t o n in V e r b i č I v a n , nastavniki meščanske
šole v Ljubljani ter Os t e r e A n t o n , nastavnik meščan
ske šole v Mariboru.
številka 36 z dne 16. februarja .1933.
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne
21. januarja 1933., štev. 1550, je napredoval za direktorja
v IV. položajni skupini'1. stopnje pri direkciji šum v
Ljubljani i n g. Bo ž i č S v e t k o , direktor IV. položajne
skupine 2. stopnje iste direkcije.
Številka 37 z dne 17. februarja 1933.
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z. dne
29. januarja 1933. je napredoval;v V. položajno skupino
Š v a j g e r V i k t o r , profesor klasične gimnazije v Mari
boru, dosedanji uradnik VI. položajne skupine.
Številka 38 z dne 18. februarja 1933.
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne
30. januarja 1933. so bili postavljeni pri direkciji držav
nih železnic v Ljubljani: v VI. položajno skupino za
poverjenika P l a n i n š e k K a r o l , dosedanji višji pristav
VII. položajne skupine; za višjega kontrolorja B e v e
E d m u n d , dosedanji kontrolor VII. položajne skupine;
v VII. položajno skupino: za kontrolorje: S e e b a c h e r
O t o k a r in A h a č i č I v a n , dosedanja tehnična urad
nika VIII. položajne: skupine; V u k o v e c A1 o j.z in
Z u p a n e F r a n c , dosedanja administrativna uradnika
Vili. položajne skupine.

Izdaja kraljevska ban»ka uprava Dravske banovine: njen predstavnik in urednik: Pobnr Robert v Ljubljani.
Tiska in zalaga: Tiskarna »Merkur« v Ljubljani; njen predstavnik; Otmax Michalek v Ljubljani.

Шег. 24.

SLUŽBENI LIST Ш Е Ј Ш К Е BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE
Priloga h kosu 24. IV. letnika z dne 25. marca 1933.
svoje pravice tekom 6 mesecev, sicer št. L VI 12/32—22, je bila Tax Eia,
bi se po preteku tega roka izreklo, da rojena 10. junija 1879, posestnica na
vrednostni papirji niso več veljavni.
Košakih, zaradi umobomostd popolnoma
Oznamenilo papirjev: Hranilna knji- preklicana.
. žica št. 9650 hranilnice in posojilnice
Za skrbnika je bil postavljen gospod
v Kandiji z vlogo 1075 Din 99 par.
Girstmajer Franc, .posestnik v Košakih.
K V — No. 156/92.
733—3-3
Okrajno sodišče v Mariboru, odd. VI.,
Okrajno sodišče v Novem mestu, odd. L,
dne 19. marca 193*
Razglas o licitaciji.
dne 17. marca 1933.
Kraljevska banska uprava Dravske
*
, P 8/33—1.
banovine v Ljubljani razpisuje za pre-, Ne I 363/33-5.
773 3—2
•гет dodatnih del I. etape v državni
Razglasitev preklica.
bolnici za duševne bolezni Novo Celje
Amortizacija.
S
sklepom okrajnega eodiSča v Gor
II. javno pismeno ponudbeno licitacijo
Na prošnjo P u č k o M a r i j e , prena dan 7. a p r i l a 1933, ob e n a j s t i h vžitkarice v Smolincih št. 30, se uvaja njem gradu z dne 30. decembra 1932,
dopoldne v sobi št. 38 tehničnega postopanje' za amortizacijo naslednjih opr.. št. L 6/32—4 je bil Ceplak Franc,
oddelka v Ljubljani. Pojasnila in po : vrednostnih papirjev, ki jih je prosilka posestnik, stanujoč v Čepljah št. 42, ob
nudbeni pripomočki se proti plačilu baje izgubila ter se njih imetnik poziv čina Bočna, zaradi pijančevanja : in za
napravnih stroškov dobivajo med urad lje, da uveljavi tekom 6. mesecev, po- pravi ji vosti omejeno preklican.
Za. pomočnika je bil postavljen Nov«
nimi urami v sobi št. 4?V
i ,
čenši od danes svoje pravice, sicer bi
Franc, posestnik in kovač na Otoku
Ponudbe naj se glase v obliki popu se, po poteku tega roka proglasilo, da šek
štev.
6. .
so,vrednostni
papirji
brez
moči.
sta v odstotkih (tudi z besedami) na
v?
Okrajno
sodišče т Gornjem gradu,
Oznamenilo, vrednostnih papirjev:
4te odobrenega, proračuna^ ki znaša:
odd. L, dne i 24. januarja 1933.
Hranilna knjižica okrajne hranilnice
** vsa.dela Din 324.658-06 ali za posar,
pri Sv/, Lenartu v SI. goricah št. 10412
•nežne skupine, in sicer: ,;
f. težaška in zidarska, .'.
,.-.",,•-• i-' na imej Pučko Marija, s hranilno vlogo E V a 3655/32—12
717
'v znesku.Din 3586—.
•••
;.! tesarska, štukaterska
Dražbeni oklic.
Din;i51.902-74 Okrajno sodišče pri Sv. Lenartu odd. L,
ï t in pečarska dela
H. aiizarska, kleparska,
Dne 26. a p r i l , a 1933. d o p o l d n e
dne 11. marca 1933.
eteklarska in tapetob d e v e t i h bo pri podpisanem etìdi». niŠka dela
123.413:88
. šču v šobi št. 16 dražba nepremičnin:
C
87/33-1.
803
ii*Pleskarska dela
41.166-94
: zemljiška knjiga k. h. Št Vid, vi. št. '888,
v
-ključavničarska dela „ 8:i75—
0.i,u—
Oklic.
420; k. o. Glince, vi; 3t. 1, 218.
so razvidne iz
r Podrobnosti razpisa
Cenilna vrednost:. 218.4ÛO•-•- dinarjev
Reiner Ivan, pos. in gost. v Razkrižju,
J^ß'asa o licitaciji v »Službenih novi- zastopan po dr. Pikušu Janku, odv. v (I. skupina); Dih 36.000 (ÎI. skupinami
£<*< in na räzglasni deski tehničnega Dolnji Lendavi, je vložil proti Jakšiču Din 7.800— (III. skupina); Din 900—
:
:
:
V'
: Štefanu izj Gornje Bistrice tožbo radi '(IV. skupina). ', • ' - ; V . •'
^ а Ч . banska uprava Dravske banovinV: ;Din 5114-50 e prip. v
Najmanjši ponudek: Din 150.000—
v Ljubljani,
. ; Ustna sporna razprava se določa na ' (I. skupina); Din 25.000-— 'HI. skupi600—
'dan 15. aprila 1933^ pri tem sodišču, na); Din 5.20Ö— (ИГ. skupina);
dne 15. marca 1983.
dinarjev (IV.'skupina).
: : ; "
v ' sobi štev. 21.
„ , ; ; ' , . ; * .->,'.'. ";'..;;• V- t Ker je, bivališče tožene stranke nePravice, ki bi ne pripuščale' dražbe,
je
priglasiti'sodišču najpozneje pri dražV
,znano,,se
ji
postavlja
Graj
Andrej,
pos.
Popravek.
benem naroku pred začetkom; drazhe,
;in
Župan
v'
Gornji
Bistrid,
za
skrbnika,
banske uprav©
ћ v razpisu kraljevske
jo bo zastopal nä njeno nevarnost in sicer, bi se ne mogle' Več lïveTjâvrjafJ
^ravske banovine. št. VI., No. 591/15, jki
>troške,
dokler ne nastopi sama ali ne elede nepremičnine v Škodo zdražitelja.
W i e n e r n v prilogi k 23. kosu >SM?
ki je ravnal v dobri véri.
•imenuj©
pooblaščenca.
^nega lista« z,dne 22. marca 19S3., za
V ostalem se opozarja na dražbetil
;
Okrajno
sodišče
v
Dolnji
Lendavi;
•javo mesa, mlekarskih in mlevskih
oklic,- ki j e n a h i t a a uradni đeskFtega
1
odd.
IL,
b^lkov, špecerijskega, kolonialnega
sodišča.
;-... dne 10. marc^ 1933.
g^*8a in hišnih potrebščin i& zdravuiOkrajno sodišč* v Ljubljani,
Tjrn.S? Golniku, se mpra dan licitacije
*
dne 7. marca 1933.
L.
1^'16/32—15.
795
Kraj' ^ n ô V 8 r e đ ° ) ' đ n e 8 1 i тлтел 1933.
Sklep.
E V a 3458/31-31 •'""•'; '"••< :
716
!• banska uprava Dravske banovine
v Ljubljani,
j S' sklepom podpisanega sodišča z dne
Dražbeni oklica '
1Q, januarja 1933 opr. št L IV 16/32-6,
Dne
26.
a p r i 1 a 1933. d o p o 1 d n e
je M dr. Sribar Vilko, sod. prip. v po
koju, v Celju Lisce, zbog umobolnosti ob d es e t i h bo pri podpisanem sodir
šču v sobi št. 16 dražba nepremičnin:
; popolnoma preklican,
knjiga k.j.o. Vižmarje,^ vlož.
Kuräiorjem je bdi imenovan Brumen zemljiška
št. 120,386, 3 8 2 . - . ' . "
;
' Jakob, posestnik v Sp. Hudinji pri Celju.
Cenilna
vrednost:
Din
380.600—
,ia
Okrajno sodišče v Celju, odd. IV.,
Din 7800—.;
.;
c
dne
16.
marca
1933.
* * 328/33-3.
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Najmanjši ponudek: Din 253.732— in
Din. 5200—.
/:••: V
*
•
•
: oS!QAmortizacija.
:
ki bi.ne pripuščale dražbe;
|i
'
797 je Pravice,
ii p,ri?f eJ 6 Вабагја
Janeza, u^itkarja P VI 71/33.
priglasiti sodišču najpozneje pridrags e uva a
Mortize "^ 0 '
J postopanje za
b enem naroku pred začetkom dražbe',,
Razglasitev preklica.
iz^kilu",^ nastopnih po prosilcu baje
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
tj^i ^ад ? , *r«<lnostnih papirjev ter se
S sklepom okrajnega sodišča v Mari
'
j№ ima, pozivlje, da uveljavi boru, z dne 30. decembra 1932, oprav. glede nepremičnine v škodo zdražitelja.
ki je ravnal v dobri veri.

Razglasi kraljevske
banske uprave

.

-

*

'

•

•

*

Razglasi sodišč
in sodnih oblaste?

'

»

•

-

'

,

•

'

•

'

"

•

'

•

'

'

Štev. 24.

Stran 126.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče v Ljubljani*
dne 8. marca 1933.
*
E 859/32—21.
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Dražbeni oklic.
Dne 27. a p r i l a 1933. dopoldne
ob d e s e t i h bo pri podpisanem sodi
šču v sobi št. 5 dražba nepremičnin:
zemljiška knjiga Kranjska gora, vi. št.
427, hotel Erika.
Cenilna vrednost: Din 570.282—.
Vrednost pritikline: Din 100.355—.
Najmanjši ponudek: Din 285.141*—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe, si
cer bi se ne mogle več uveljavljati glede
nepremičnine v škodo zdražitelja. ki je
ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na 'dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče Kranjska gora,,
dne 8. m'arca 1933.
E 10/33—8.
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Dražbeni oklic.
Dne 27. a p r i l a 1933. d o p o l d n e
ob d e s e t i h bo pri podpisanem so
dišču v sobi št. 12 dražba nepremičnin:
Stavbišče s hišo št. 46 in svinjakom,
njivska, vinogradniška in dve pašniški
parceli; zemljiška knjiga Stari grad,
K vi. št 324.
Cenilnà vrednost: Din 2.172-87.
Vrednost pritikline: Din 218-—. ;.
Najmanjši ponudek: Din 1.449'—.
Pravice, ki bi ne» pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred., začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veti. ,' ,..
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
.'...,,
Okrajno sodšče Brežice, odd. П.,
dne 5. marca 1933.
'

•

•

•

.

•

E 304/32-10.

'

•

•

*

-

,

•

'

•

-

"

'
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Dražbeni: oklic.
Dne 28-apr.ila 1933. dopoldne
ob d e s e t i h bo pri podpisanem sodi
šču v sobi" št. 10 dražba nepremičnin:
zemljiška knjiga k. o. Mirna, vi. št. 715.
Cenilna vrednost: Din 3Ö.932-—.
Najmanjši ponudek: Din 20.621-25.
Pravice, ki bi fle pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje ofi druž
benem naroku . pred začetkom dražbe,
siber bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja.
ki Je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni'
oklic, ki ie nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče v Trebnjem,
dne-15. marca 1933.

E 463/32—15.
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Dražbeni oklic.
Dne 28. a p r i l a 1933. dopoldne
ob d e s e t i h bo. pri podpisanem sodi
šču v sobi št. 2 dražba nepremičnin:
zemljiška knjiga Podgora, vi. št. 355.
Cenilna vrednost: Din 40.290-—.
Najmanjši ponudek: Din 27.000—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe.
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja.
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na družbeni
oklic, ki ie nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče Vel. LaSče,
dne. 13. marca 1933.
*
E 933/32.
756

Vrednost pritikline: Din 659-—.
Najmanjši ponudek: Din 24.889-96.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
ie priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnin 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 v Mariboru,
• dhe 28. februarja 1933.
E 828/32—12.

Dražbeni oklic.
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Dne 2 9. a p r i l a " 198 3. dopoldne
ob d e v e t i h bo pri podpisanem so1
diseli v sobi št. 1 dražba nepremičnin:
zemljiška knjiga Zgornja Bistrica, vL
št; ' 52,- obstoječih iz hiše z gospodairskim
Dražbeni oklic.
poslopjem in zemljiških parcel.
Dne 28. a p r i l a 1933. dopoldne
Cemlna.!yrednoet: Din 78.959-30.
ob devetih bo pri podpisanem sodi
• Vrednost pritikline: Dim 500-—.'
šču ~v sobi št. 5 dražba nepremičnin:
Najmanjši ponudek: Din 52.973"—.
hiša gospodarskega poslopja, zemljišča,
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
zemljiška knjiTa k. b. Podvrh, vi. št. 43. je priglasiti sodišču.najpozneje pri draž-"
Cenilna vrednost: Dih 192 386*55.
' benem naroku pred začetkom dražbo,«
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
Vrednost pritikline: Din 6.589-—.
glede, nepremičnine v škodo zdražitelja,
Najmanjši ponudek: Din 128.260*—.
ki je ravnal v dobri veri.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe
V ostalem se opozarja na dražbeni
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku Dred začetkom dražbe, ojtlic, ki je nabit na uradni deska tega
sicer bi se ne mogle več uveljavljali sodišča.
1
glede nepremičnine v škodo zdražitefla.
- Okrajno sodišče Šldv. Bistrica;,
ki je ravnal v dobri veri.
- --• ' " dne 15. marca T933.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki ie nabit na uradni deski tega
sodišča*
Vpisi v trgovinski register.^
Okrajno sodišče Vransko,
Vpisala se je n a s t o p n a firma:,,
dne 11. marca 1933.
;
320.
-.- :
*
'Sedež: Celje.
.; *
E IV 34C2/32—12
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Dan' vpisa: 14. marca 1933.
' .
•
Besedilo:
>Mohorjeva
tiskarna
in
knji" .
Dražbeni oklic.
gama, družba z o. a.«» y > "
!
Dne 28. a p r i l a 1 9 3 3 . d o p o l d n e
ob p o l d e s e t i h bo pri podpisanem • tObratni predmet: izdajati, to je zalasodišču v sobi št. 27 dražba nepremič g&% razmnoževati in razpečevati knjig« j
nin : zemljiška knjiga k. o. Račje,. vlož. in raznovrstne duševne 'proizvode,. ^%, v
so one proizvode družabnikov saminj.j. V
št. 163.
:ki
ee bavijo s perečimi dnevniini vprà-'^ j ;
Cenilna vrednost: Din 33.668-60.
Sanji,
nadalje prodajati devozionali j e^At
Vrednost^ pritikline: Din 218—.
m^liitvenike, razglednice, slike, m: u z i ^
Najmanjši ponudek: Din 22.445-72.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe .kaiije,:' papir, pisarniške in: Šolske P&jjf
nadaljC
je. priglasiti sodišču najpozneje pri. draž- ;trebščrae na drobno in debelo,
:
izvrševanje
knjigotržne
ter
grafilko*^
benem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati iartistiške, tiskarske; litografske in kriji-^
**
glede nepremičnine v.škodo zdražitelja, (goveške obrti.*
•
Družbena
pogodba
z^
dne
2.
marc*
,
ki je ravnal v dobri veri. .
*
V ostalem ie opozarja né dražbeni 1933., bpr. št. 18.977.
D rqžba-je-ustanovljena za nedoločeo
oklic, ki je nabit da uradni deski tega
sodišča.
Visokost osnovne glavnice 200.000
Okrajno sodišče v Mtoriboru,
dinarjev. Na .to,v1 gotovini vplačani ^nedne 9. marca 1933.
ski ^.<K»',dinarjev. }'':• ;, ."}
'- ;,-•' , * v . ; "
'• .Poslovodje: gg. Zeichen Josip, rav-,
E IV 3255/32—12. .
.'
'
'804 j na tèi j- v Celju, Prešernova ulica Št. ' l £ '
,Finžgar Fran, " mestni ••- župnik •' v *%ï№
Dražbeni oklic.
Dne 28. a p r i l a 1933. dopoldne ob ; pijani, .Koležijska ulica StM, io Cesft№
: d e v e t i h bo pri podpisanem sodišču Anton, profesor v ' pokoju v Celju, ' Vod*
:
•nikòfa
trtica
2.
•
•
."••''•
/,.
а
;
v sob; št 27; dražba nepremičnin: zem
ljiška krjiga k. o. Strihovec,
vi. štev. ! ] Zà'.,nàme&tovanje uprâVtëen:' P^^ÊB-'^'ç
:
zastopata' 'in njeno tvrdko: podbisoiwï ,;*
.11 in 102.
.
•Cenika vrednost: Din '74:010-90.- • •pò'dvà in dva Izmed poslovodij, in sicer :,

Štev. 24.

Stran 127.

na ta način, da pristavita pod natisnje
no, pisano ali s štampiljko odtisnjeno
besedilo tvrdjke lastnoročno svoja
pod
J
>r
pisa.
^
Okrožno sodišče v Celju, odd. I.,
dne 14. marca 1933.
Firm. 91/33 - Rg C I I 72/2.

Konkurzni razglasi
g^/^-S-
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Poravnalni oklic.
. Uvedba poravnalnega postopanja o
imovini Jeriha Antonije, trgovke in hisamoe v Gorenji vasi 50 ,pri Ribnici.
Poravnalni upravitelj: dr. Gröbelnik
•Midvik,
javni notar v Ribnici,
ni, . r °k м sklepanje poravnave p r i
okrajnem
sodišču v Ribnici d n e 27. aprdla
1933. ob desetih.
_ л о к га oglasitev terjatev pri okrajnem
»ottišou v Ribnici do 22. aprila 1933.
«Krožno sodišče v Novem mestu, odd; A.,
dne .18. marca 1938.

Razglasi raznih uradov
in oblastev
4.2828/1.

792

>•
/

2-1

Razglas.

. Tvrdjka Ornik-Mitrovič v Otiškem vrhu
in z ?'W? a i ' l a > d a 8© Ü podeli' gradbeno
ŠOĐ^
dovoljenje za preureditev biv^&а
Jamnikovega
mlinavrh
ói> vpotoku
MiOtiški
tekstilno
t _-Jar n V k občini
i e k f ° ' i ^° B Pozidavo potrebnih obj » t o v , obstojala iz mehanične tkalnice,
""'varne in apreture.
y tem projektu se na podstavi §§107.,
1Ö9. * И0. zakona o obtrtià, zadevnih
?«од>еп1п in cestnih predpisov in >§ 73.
2, u
p
ia K ' " r a z P i s u J ö komisijski ogled
avnava na
vrg^raju м ' т в т , ki se
s

0neâe,

ek

đ n e

3

a B l i l a

L?
i >
1938.
.sestankom komisije ob 11. uri do•*7«aie na postaji Otiški vrh.
. ^ ^ t enraef lsl ee rna vtaii I 1s ee obveščajo, d a so naditlv
' naprave razgrnjeni do
p r j * komisijske obravnave na vpogled
Vflv-^^kem
načelstvu. Morebitne ugodiiêt ^ö0,?1 6>1r"a v nnameravamo
'napravo j e d o
a v
бгмј?
" e vložiti pri podpisanem
061
Pa v i e ^v o d « * ^ » na dan obravnave
vow .
^ komisije. Poanejši ugó^ ^.se'fle bodo upoštevali, temveč se
kolit I^tektu odločilo neglede nanje,
^oir ne bo javnih zadržkov.
Sre
sko naJSelstvo v Slovenjgradcu,
. dne 20. marca 1933.
R

Št. 361.

721-3-3

Razpis dobave.
Po rešenju ministra za socijalno poli
tiko in narodno zdravje 0. br. 3812
se razpisuje za dobo od 1. aprila do
30. septembra 1933. druga pismena lici
tacija za dobavo govejega in telečjega
mesa, prekajenega in svežega svinjske
ga mesa ter slanine za bolnico za du
ševne bolezni v Ljubljani in za bolnico
za duševne bolezni na Studencu.
Licitacija se bo vršila dne 29. marca
1933. ob 11. uri dop. v upravni pisarni
bolnice za duševne bolezni v Ljubljani.
Natančnejši pogoji so na vpogled pri
zàvodni upravi.
Uprava bolnice za duševne bolezni
Ljubljana-Studenec v Ljubljani,
dne 16. marca 1933.

*
Št. 150/33.

Razpis,

791

Z odobritvijo-kr. bansko uprave Dravske banovine v Ljubljani in n a podstavi
§ 14;, točka 4., finančnega zakona za
leto 1932./1933.- razpisuje podpisana di
rekcija banoviaskega. zdravilišča v Ro
gaški Slatini v zakupno oddajo nasled
nji prostor:
Obrtni lokal brez inventarja v poslopju
Zdraviliške pekarne (zelo prikladen za
brivnico).
Navedeni prostor s e d a ' v najem* za
dobo 3 let s pogojem, da se veljavnost
najemne pogodbe podaljša vsakokrat za
nadaljnje leto, če se ni odpovedala do
1. XI. vsakega leta.
Ponuditi je temeljno najemnino.
Oddaja ni vezana na najvišjega po
nudnika, prav tako je pridržana pravi
ca, da*se lokal sploh n e odda ali d a se
vnovič razpiše.
VsaM ponudbi je priložiti potrdilo
zdraviliške, blagajne o vplačanem vadi ju
v višini'10% ponuđene.vsote za 1.1933. Z
vadijem jamči ponudnik, da ostane v
besedi do končno veljavne rešitve svoje
ponudbe.
Ponudbam je priložiti dokazila o stro
kovni sposobnosti, državljanstvu, odnos
no domovinstvu in zadostni višini obrat
ne glavnice.
Pismene ponudbe, opremljene po na
vedenih pogojih in pravilno kolkovane,
je vložiti do: 6. aprila 1933, pri direk
ciji zdravilišča Rogaška Slatina.
Banovinsko zdravilišče Rogaška Slatina,
dne 21V marca 1933«
'

2315, 2321, 2377, 2410, 2428, 2430, 2436,
2494, 2498, 2517, 2526, 2527, 2545, 2591,
2625, 2691, 2768, 2785, 2796, 2816, 2845,
2851, 2897, 2932, 2950, 2973, 2987, 2989,
3002, 3050, 3172, 3180, 3203, 3220, 3253,
3290, 3304, 3333, 3340, 3398, 3414, 3451,
3559, 3576, 3619, 3629, 3668, 3677, 3773,
3924, 3925, 3987, 9006, 9007, 9032, 9035,
9044, 9053, .9055, 9064, 9111, 9132, 9142,
9169, 9278, 9289;
po Din 5 0 0 — štev. 15019, 15030,
15033, 15193, 15213, 15244, 15248, 15284,
15370, 15385, 15406, 15461, 16471, 15521,
15538, 16599, 15630, 15631, 15672, 15735,
,15745, 15776, 15788, 15795, 15811, 15870,
15889, 15901, 15968, 15980;
po Din 1000-— štev. 24897, 24900,
24946, 24964, 24973, 24985, 25044, 25098,
25111, 25125, 25133, 26136, 25207' 25223,
25242, 26275, 25280, 25301, 25526,' 25527,
25534, 25557, 25578, 25581, 25589, 25618,
25623, 25666, 25731, 28748;
po Din 5000-— štev. 28981, 29026,
29046;
po Din 10.000-— štev. 29485, 29597,
.29741;
..-...po Din 50.000-— štev. 29797, 29809,
29853, 29865;
'

^JâV00'-'-

Um

- H H 61, 72,

75, 196, 223, 229, 246, 319 334, 351
353, 360,; 445, 543, 548, 618. '
'
Izžrebane obligacije so plačljive dne
lo. septembra. 1933. pri mestni blagajni
v Ljubljani.
Mestno načelstvo v Ljubljani,
dne 21. marca 1933.
Zupan in mestni načelnik: •> '•'
dr. Dinko Pue s. r.
'Vjjj

.

•

Štev. 824/E-K.

•

•

goö

Razpis.
Ravnateljstvo mestne elektrarne ljub
ljanske razpisuje dobavo električnega
instalacijskega materiala.
.-.-.,..
Seznam materiala in dobavni pogoji
se dobijo v pisarni ravnateljstva mestne
elektrarne; Krekov, trg Ì0/II.
Ponudbe z vzorci je-vposlati do ђ.
.aprila t. 1.
i .
Ravnateljstvo mestne elektrarne ljubljanske,
dne 22. marca 1933. '

*
Štev. 343/33.

Objava.

Л777

Gospod d r . M e g u • Š a r - Anton, advokat v Brežicah, je naznanil odborti
Advokatske komore v Ljubljani suo.
pr. 2. marca 1933 štev. .843/33, da se
preseli s svojo pisarim v Kranj. Hkratu
809 je zaprosil, da še mu skrajša selitveni
VII/1 št. 12.194-1933.
rok in dovoli preselitev že s 30. marRazglas.
cem
1933.
*
ÎI-No; 1763/2.
Pri X. žrebanju 6 % obligacijskega,
Odbor Advokatske komore v Ljub762 gradbenega
in investicijskega posojila ljani je na temelju § 34/111 adv. zak.
Objava.
mestne občine ljubljanske, ki se je. vršilo , prošnji ugodil, tako da se izvrši -fielt-"
d
d a n ^ »-le .potni Ust broj 6392, iz 16. marca. 1933., .so bile izžrebane na tev s 80. marcem 1933.
dava • 5 j f Ф # т načelstvu v DolnjfLen- slednje obligacije:
A
V Ljubljani, dne 18. marca 1933.
g l a L P ^ nSt.
7286/1
dne
28.
okt.
1928,
po
Din
200-—
štev.
36,*48,
71, 230,
a
i m e
glas« №" ^г
Нофп Tereza. Pro- 232, 244, 298, .304, 596, 619, 630, 659,
Za odbor Advokatske komore »..
Л
в neveljavnega.
, ".',"
690, 723, 724, 7.30, 737, 744, 753j 774s
•Ljubljani
resko naëelstvo v Dofcji Lendavi,
785, 787j 1873, 1905, 1935, 1957, 1976,
" • . i . •.
predsednik:
ч
dne 3. marca 1933.
1990,-2016, 2048, 2Ó81, 2195, 2215,'2245,
dr. Žirovnik Janko 1. r.
'

"

•

-

.

•

*

•

•

•

'

•

•

•

'

Stran 128.
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Objava.
Gospod dr. V e b 1 e Andrej', advokat
v Mariboru, je Naznanil odboru Advokatske komore v Ljubljani sub. pr.
2. marca 1933 štev. 343/33, da se preseli s svojo pisarno v Brežice. Hkratu
je zaprosil, da se mu skrajša selitveni
rok in dovoli preselitev že s 30. marcem 1933.
Odbor Advokatske komore v Ljubljani je na temelju § 34/III adv. zak.
prošnji ugodil, tako da se izvrši selitev s 30. marcem 1933.
V Ljubljani, dne 18. marca 1933.
Za odbor Advokatske komore т
Ljubljani
predsednik:
dr. ŽiroTnik Janko 1. r.
*
752

Narodna banka
kraljevine Jugoslavije

Razne objave
Vabilo

807

na

58. redni občni zbor,
ki ga bo imelo

Kreditno društvo Hranilnice
Dravske banovine
v ponedeljek dne 3. aprila 1933. ob 15.
uri v poslopja Hranilnice Dravske ba
novine, pritličje v Ljubljani, Knallova
ulica št. 9.
D n e v n i r.ed :
1. Poročilo odbora o društvenem de
lovanju v letu 1932.
2. Poročilo odbora za pregled raču
nov.
3. Dopolnilna volitev odbora. «
4 Nova volitev odbora za pregled
računov.
5. Slučajnosti.
Po § 26. pravil je občni zbor sklep
čen, če je navzočnih 20 članov. Če se to
število ne doseže, vrši se pol ure pozne
je na istem kraju in z istim dnevnim
redom nov občni zbor, ki je sklepčen,
ne oziraje se na število navzočnih čla
nov.
*
799

Stanje 15. m a r c a 1933.
Aktiva.
Dularjev
Metalna
podloga . 1.935,587.682.07 (— 4,314.601-28)
Devize ki niso v podlogi 13.288.391-57 (+3,307.088-031
Kovani no
vec vnjklfu 213.829.140-— ( + 2,844.465-50) na občni zbor Mobilne kreditne zadru
Posojila . . 2.371,695.276-77 (— 8,286.323-85) ge r. z. z o. z. v Ljubljani, ki bo v pir
Vrednostni
sarni zadruge dne 8. aprila 1933. ob 15.
papirji . . 15,461.200-—
uri z dnevnim redom: 1. volitev načelPrejšnli pred
ujmi državi 1.811,120^26-39 ( + 181.47618) stva in nadzorstva, 2. sprememba pra
vil, 3. slučajnosti.
Začasni pred
aj mi gl. drž.
Načclstvo.
blaçaini . 600.000.000'—
*
Vrednosti re
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zervu, fonda 58,273.460-30 (-f74.824*65)
Vrednosti
ostalih fon
na občni zbor Stavbne kreditne zadruge
dov . . .
7,923.364-72 (—
11.000- ) r. z. z o. z. v Ljubljani, ki bo v pisarni
Nepremični
56,628.833-64 (4- • 76.086-95 ! zadruge dne 8. aprila 1933. ob 16. uri
ne . . . . 156,
Razna aktiva 48,082.661-26 (4- 1.118.179J2J z dnevnim redom: 1. volitev načelstva
.in nadzorstva, 2. sprememba pravil, 3.
7.231,88..836-72
slučajnosti.
Pasiva
Dinarjev
Načelstvo.
Kapital . . 180.000.000-*
Rezervni
789
77,222.371-65 (+" 1,710 317'—)
fond . . .
9,081.271-21
(
+
,
10.755-12)
Ostali fondi
Novčanice v
na
obtoku. . 4Л87.029Г795--Г. (—33,317.045--!
Obveze na
pokai . . 875.199.625-27 (+20.906.493-66
ki ga bo imela družba
Obveze z ro
kom ; . . 1^18,196.124-25 (— 4,800.000--)
Združene opekarne d. d.
Razna pasiva 185,151.149-34 (-f-10,479.664-72)
v Ljubljani
7.281.880.836-72
v soboto, dne 8. aprila 1933. ob enajstih
Obtok in ob
v prostorih podružnice Jadransko-poduveze . . . 6.46Ž.229.420-27
navske banke v Ljubljani, Šelenburgova
Celotno kritje . . . 35-43°/,
ulica štev. 7,
Kritje v zlatu . . . 32-24»/,
z naslednjim
Obrestna mera:
dnevnim redom:
no eakomptu , . • » « t i • • ?ИЛ 1. Poročilo o poslovanju v letu 1932.
oo lombardi! • » . i • t • • . 8&
2. Predložitev bilance za leto 1932.
8. Poročilo nadzorstva.
*

Vabilo

Vabilo

Vabilo

XIV. redni občni zbor,

4. Odobritev bilance in podelitev absolutorija.
5. Dopolnilna volitev upravnega in nad
zorstvenega sveta.
6. Slučajnosti.
§ 17. družbenih pravdi: Posest desetih
delnic upravičuje do enega glasu. Da
sme delničar glasovati, mora položiti
vsaj šest dni pred občnim zborom po
trebno število delnic z nezapadlimi ku
poni vred ali pri družbeni blagajni
ali pri podružnici Jadransko-podunavske banke v Ljubljani aLi pa pri Kmet
ski posojilnici ljubljanske okolice v
Ljubljani.
V Ljubljani, dne 22. marca 1933.
Upravni svet.
*
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. Vabilo
na nadaljevanje rednega letnega občne
ga zbora delniške družbe J. Blasnika
nasi., univerzitetna tiskarna, litografija
infcartonaža v Ljubljani, ki se bo vršilo
11. aprila 1933. ob 15. uri v družbeni
pisarni v Ljubljani, Breg št. 10, z že
objavljenim dnevnim redom (>Službenl
list kraljevske banske uprave Dravske
banovine« z dne 18. februarja 1933., kos
14., IV. letnik).
Ljubljana, dne 22. marca 1933.
Načel&tvo.

•S

,

806—3—1

Likvidacija zadruge.
Kreditna zadruga det. trgovcev d. г
o. z. v Ljubljani je po sklepu občnega
zbora z dne 17. marca 1933. prešla v li
kvidacijo.
.-••••..'
Likvidator: Karol J Soss, trgovec ?
Ljubljani. Upniki se pozivajo, da pri
javijo svoje terjatve na naslov: Kredit
na zadruga detaljnih trgovcev d. z o. »•
v likvidacij!,' Ljubljana, Trgovski dom,
Gregorčičeva ul. ' 27.
Načelstvo.
•

'

•

jjj

'

'

' 793' .3-4-

Poziv upnikom.
Nova Jugometalija d. z o. z. v Ljub-'
1 jani je po sklepu poslovodij, stopila YV
likvidacijo. Upniki naj prijavijo svoje
terjatve do 30. junija t. L na naelo? '
>Nove Jugometalije« d. z o. z. v likvii-:
daoiji v Ljubljani, Žibertova ulica 27.
Likvidatorjih
*
80S

Objava.
Izgubil sem zrelostno izpričevalo teb- r
nične srednje šole (odd. višje stroj 1 1 0
šole) št. 15 z dne, 23. junija 1925. °*
'ime Sepe Mihael, rodom iz Zagorja oP
Savi. Proglašam ga za neveljavno.
Sepe Mihael s. t .

Izdaja kraljevska bantka uprava Dravike banovine, urednik: Pobar Robert v Ljubljani.
Tiska in zalaga: Tiskarna Merkur y Ljubljani] njen predstavnik: O. Michalek v Ljubljani.

Ша

Poštnina plačana v gotovini.

KRALJEVINA

JUGOSLAVIJA

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

V LJUBLJANI, dne 29. marca 1933.

Letnik

IV.

VSEBINA:
177. Zakon o začasnem trgovinskem sporazumu med kraljevino
Jugoslavijo in republiko Grško. . .
178. Uredba o zunanji tehnični službi pri upravi banovinskih

in dovoznih cest k železniškim postajam.
179. Objave banske uprave o pobiranju občinskih trošarin y
letu 1933.

Zakoni
in kraljevske uredbe.

med kraljevino Jugoslavijo in republiko Grčijo.

177.

Začasni trgovinski sporazum
Kraljevina Jugoslavija in republika Grčija sta se
dogovorili, želeči olajšati ob sedanjih izjemnih razmerah
vzajemno trgovinsko izmenjavo, nekvarno odredbam po
godbe o trgovini in plovitvi, podpisane dne 2. decembra
1927.,* ki sedaj velja, o nastopnih odredbah.

Mi

ALEKSANDER L,
po milosti božji in narodni volji kralj Jugoslavije,
objavljamo vsem in vsakomur, da sta

narodna skupščina kraljevine

Jugoslavije,

sklicana z ukazom z dne 19. oktobra 1932. na redno za
sedanje za dan 20. oktobra 1932., v svoji XIII. redni seji,
«i jo je imela dne 23. novembra 1932. v Beogradu, in

senat kraljevine

Jugoslavije,

sklican z ukazom z dne 19. .oktobra 1932. na redno za
sedanje.za dan 20. oktobra 1932., v svoji IX. redni seji,
K
* jo je imel dne 9. decembra ,1932. v, Beogradu,
sklenila in da smo Mi potrdili in proglašamo

zakon
o začasnem trgovinskem sporazumu,
sklenjenem in podpisanem v Atenah
dne 22. septembra 1932* med kraljevino
Jugoslavijo in republiko Grčijo,*

Člen 1.
V dobi, ki se razteza od dne 24. septembra 1982. do
dne 15. maja 1933., se opravlja trgovinska izmenjava med
obema državama na podstavi sistema, ki dopušča delno
pobotanje blaga, ki se uvaža iz Jugoslavije v Grčijo, z
grškimi proizvodi, ki se izvažajo v Jugoslavijo.
V obsegu tega pobotanja bo izdajala Grška banka
proti pologu nasprotnih vrednosti v drahmah jugoslovan
skega blaga, uvoženega v Grčijo, brezobrestne blagajni
ške bone po naredbi prizadetega jugoslovanskega izvoz
nika; ti boni se uporabijo izključno za izplačilo vredno
sti grških proizvodov, ki se bodo uvozili v Jugoslavijo.
Grška banka in Narodna banka kraljevine Jugosla
vije se bosta dogovorili v najkrajšem možnem roku o
načinu uporabljanja tega pohotnega sistema.
Člen 2.

. •• • -

Kar se tiče režima uvoznih dovolil in kontingentiranja, ki bi obstajal v kateremkoli trenutku uporabe tega
sporazuma v vsaki obeh držav, se dogovorita obe visoki
stranki pogodnici, da se uporabi ta režim na blago druge
ki se glasi:
države v lojalnem duhu, in to na način, ki ne bi oško
doval tega blaga v korist blaga kakšne tretje sile. V tem
§ L
• „
Odobruje se in dobiva zakonsko, moč začasni trgo duhu sta se dogovorili, da bo v mejah pravilnikov o
v s k i sporazum, sklenjen in podpisan v Atenah, dne uvozu, M so v veljavi ali ki bi se utegnili izdati vsaka
.?• septembra 1932. med kraljevino Jugoslavijo in repub- obeh strank pogodnic skrbela, da pogoduje, kolikor bo
mogoče, uvoz proizvodov druge stranke, zlasti pa, kar
UKO Grčijo,
se tiče Grčije: uvoz žive živine, perutnine, topljenega
^ s ^ v j z v i r n i k u io prevodu glasi:
masla, sira fižola,, stavbnega lesa, dog, drv, lesnega
oglja,
kalijevega karbida jugoslovanskega izvora;, kar s©
.
*>Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
" m * r P a 1933.,. št. 58/XVIÌ/176,
* '»Uradni, list« št. 92/23 iz 1. 1929.
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tiče Jugoslavije: suhega grozdja, suhih smokev, oljik
(oliv) v razsolu, bombaževe preje, bombaževih in svile
nih tkanin, preprog, kmetijskega orodja In kmetijskih
strojev grškega izvora.
Člen 3.
Jugoslovanska vlada dovoljuje za čas trajanja tega
sporazuma naslednje carinske kontingente za uvoz spo
daj naštetih grških proizvodov:
Štev. jugosl.
Carina v zlatih
Kontingenti
car. tarife Imenovanje
dinarjih
Iz 12
2. G r o z d j e, s u h o
b) drugače zavito
10.000 met. cent. 1 0 —
sultanina, rozaki
5—
korintsko groze je 10.000 met. cent
Iz 21

Iz 22

2. S m o k v e s u h e
a) v zabojih do vštetih
10 kg skupne teže
200 met., cent. 1 2 —
6—
b) drugače zavite
8.000 met. cent,
O l j i k e (olive) p r e s 
n e ali s u h e , tudi v
razsolu, če so v sodih
ali podobnih posodah 4.000 met. cent.
7—
Člen 4.

Jugoslovanska vlada bo priporočila upravi državnih
monopolov kraljevine Jugoslavije, naj vrši v najširši
možni meri nakup proizvodov, ki so ji potrebni, zlasti pa
morske soli in tobaka na grškem tržišču.
Člen 5.
Kar se tiče analize jugoslovanskega žita, ki se uvozi
• Grčijo, se zavezuje grška vlada, omejiti to analizo na
ugotavljanje specifične teže in tuiih snovi, ki jih ima
žito v sebi.
Člen 6.
Zaostali trgovinski dolgovi, ki bi obstajali na dan
podpisa tega sporazuma v breme grških dolžnikov proti
jugoslovanskim izvoznikom, se amortizirajo postopno z
oddajanjem ugotovljenega odstotka 10% v devizah in
na zahtevo grških dolžnikov ob koncu vsakega razdobja
štirih mesecev, računaje od uveljavitve tega sporazuma.
Prenos teh deviz se odobri ob koncu istih razdobij,
nekvarno prenosu deviz, ki ustrezajo znesku moratorijskih obresti, določenih z grškim zakonom o moratoriju
z dne 26. aprila 1932., ki se odobri po dospelosti.
Člen 7.
Obe stranki pogodnici se dogovorita, da bosta pospe
ševali v meri, ki jo razmere dopuščajo, prevoz blaga z
železnico od Soluna v Srednjo Evropo.
V ta namen bosta stranki pogodnici pozvali dotični
upravi državnih železnic, naj se najkesneje v poldrugem
mesecu dni po uveljavitvi tega sporazuma sporazumeta
glede določitve prevoznih tarifov, ki bi z zadostnim zni
žanjem omogočile, da se olajša prevoz blaga od Soluna
do obmejnih postaj v Subotici, Mariboru in drugih.
Ob tej priložnosti se bosta dogovorili obe prizadeti
železniški upravi v kolikor mogoče kratkem roku o
reviziji direktnih tarifov, ki obstoje med obema drŽa
vama, da'se olajša izmenjava blaga med njima.

Člen 8.
Stranki pogodnici se dogovorita, da bosta pospeše
vali pobudo prizadetih trgovinskih krogov, da se ostvarijo mešane trgovinske zbornice, zlasti grško-jugoslovanska trgovinska zbornica v Atenah in jugoslovansko-grška
trgovinska zbornica v Beogradu.
Te mešane trgovinske zbornice imajo nalogo, pro
učevati sredstva, prikladna za razvoj blagovne izmenjave
med obema državama, in ukrepati ob podpori dotičnih
vlad odredbe, ki dajejo možnost za izboljšanje stanja
grško-jugoslovanske trgovine.
Člen 9.
Ta sporazum se uveljavi izza dne 24. septembra 1932.
do dne 15. maja 1933.
Sporazum se lahko obnovi po skupnem sporazumu
za dobo, ki se ugotovi z izmeno pisem med obema pri
zadetima vladama.
V p o t r d i t e v tega sta postavila pooblaščenca na
ta sporazum svoj podpis in pečat.
S e s t a v l j e n o v Atenah dne 22. septembra 1932.
(M. P.) R. Petrovič s. r.
(M. P.) N. Mavroudis s. r.
§2.
Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše in se
razglasi v >Službenih novinah«, obvezno moč pa dobi,
ko se izpolnijo pogoji člena 6. navedenega sporazuma.
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 B e o g r a d u , dne 26. februarja 1933.
Aleksander s. r.
Predsednik
Minister za zunanje posle
ministrskega sveta
B. D. Jevtié s. r.
dr. Milan Srškić s. r.
Videl in pritisnil drž. pečat
Minister za trgovino
čuvar državnega pečata,
in industrijo
minister pravde
dr. I. Šumenkovid s. r.
Bož. Ž. Maksimovid s. r.
(M. P.)
(Podpisi vseh ostalih ministrov.)

Banove uredbe.
178.
V-No. 1804/1—1933.

Uredba
o zunanji tehnični službi pri upravi
banovinskih in dovoznih cest k želez
niškim postajam.
Na osnovi ČL 81. ustave v zvezi s §§ 9. in 28. zakona
o izpreniembah in dopolnitvah v zakonu o nedržavnih
cestah, >Služb. list« št. 114/20 iz leta 1930.,

predpisujem
naslednjo uredbo o zunanji tehnični službi pri upravi
banovinskih in dovoznih cest k železniškim postajam.
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Tehnični organi.

§1.
Za opravljanje zunanje tehnične službe na banovin
skih in dovoznih cestah k železniškim postajam se prideljuje sreskim cestnim odborom tehnično osebje kot
organ banske uprave pri upravi banovinskih in dovoz
nih cest k železniškim postajam.
Tehničnim organom so v službenih poslih podrejeni
banovinski cestni nadzorniki in cestarji ter ostalo cestno
pomožno osebje v območju njih službenega okoliša.
Za administrativno službo so tehničnim organom na
razpolago pisarniške moči sreskih cestnih odborov v
odrejenem okolišu.
Tehnični organi morejo biti postavljeni tudi za ob
močje dveh ali več političnih srezov. Število teh organov,
njih sedež ter službeno območje določa ban.
Službeni starešina.
§2.
_, Tehnični organi "opravljajo svojo službo po odredbah
in navodilih banske uprave. Občni nadzor nad njimi vrši
sporazumno z načelnikom sreskega cestnega odbora
sreski načelnik, strokovni nadzor pa sreski načelnik po
organih tehničnega razdelka,
V strokovnih stvareh je sreski cestni odbor vezan
na izjave in odredbe tehničnih organov. Vobče veljajo
;
'za tehnične organe pri upravi banovinskih cest smiselno
določila čl. 28. do 30. in čl. 49. zakona o notranji upravi
v zvezi z določili zakona o banski upravi.
Službeni prostor in oprema.

5. sestavljati projekte in proračune za cestne gradbe
in naprave;
6. opravljati licitacije in kolavdacije za banovinske
in dovozne ceste k železniškim postajam do zneska
Din 50.000*— skupno s cestnim nadzornikom in članom
cestnega odbora dotičnega odborniškega okoliša. Kadar
je tehnični organ gradbeni nadzornik ali režiser, ne
more biti član kolavdacijske komisije, marveč ga nado
mešča v komisiji najbližji tehnični organ uprave bano
vinskih cest. Licitacijski odnosno kolavdacijski operat
predloži tehnični organ s svojim mišljenjem in predlo
gom sreskemu cestnemu odboru v odobritev v smislu
pravilnika o kolavdiranju gradbenih del, >Služb, list«
št. 167/32 iz leta 1932.;
7. opravljati glede banovinskih in dovoznih cest
vobče vse posle, katere opravljajo tehnični razdelki pri
državnih cestah in tudi druge tehnične posle, katere jim
odredi ban ali sreski načelnik s posebnim nalogom,
zlasti pa mesečno vsaj enkrat prepotovati in pregledati
vse banovinske in dovozne ceste v svojem okolišu ter
o tem poročati banski upravi po pristojnem sreskem
načelstvu. Za redni in izredni pregled cestnega omrežja
pripada tehničnemu organu stalna mesečna nagrada, ki
jo določi ban s postavitvenim dekretom v smislu § 1.
te uredbe.
Prehodne in končne odredbe.
§5.
Dokler se ne določijo tehnični upravni okoliši in
odrede tehnični organi po § 1. te uredbe, se opravlja
strokovna služba pri upravi banovinskih in dovoznih
cest k železniškim postajam po predpisih, izdanih pred
razglasitvijo te uredbe.
—

§3.
Za administrativno poslovanje tehničnih organov
Potrebni prostor se uporabi bodisi prostor v poslopju
sreskega načelstva bodisi prostor sreskega cestnega
odbora.
Stroški za najem službenega prostora, kolikor ne
odpadejo po zakonitih predpisih na občine, stroški za
kurjavo, razsvetljavo in čiščenje ter za nabavo potreb
nega inventarja in pisarniških potrebščin gredo v breme
banovinakega in sreskega cestnega zaklada po zakonitih
Predpisih.
Poslovno področje.
§4.
Tehnični organi opravljajo v svojem okolišu vse pri
padajoče cestne posle po zakonitih predpisih ter po
specialnih odredbah in navodilih v smislu § 2. te uredb^
v mejah razpoložljivih denarnih sredstev.
Ti posli so zlasti naslednji:
1. skrbeti, da so banovinske in dovozne ceste ter
objekti na njih vedno v prometnem stanju in nemudo
ma odpraviti vse nedostatke, ki ogražajo ali ovirajo
Promet;
• ,
2. nadzorovati banovinske cestne nadzornike in cestar
J e ter jim dajati potrebna navodila za pravilno
Vzd
rževanje cest in objektov na njih. Pri strokovni
službi so cestni nadzorniki in cestarji izključno vezani
n* navodila in odredbe tehničnih organov;
.. «*• voditi kataster banovinskih cest in objektov na
Jih ter predlagati občasna poročila o stanju cest in
ste
t]u prometa;
j, v • sodelovati pri sestavi letnega proračuna in ob°una sreskih cestnih odborov. x svojem, območju;

'ïh Л'

§ 6.
Ta uredba stopi v veljavo z dnem, ko se razglasi v
>Službenem listu kraljevske banske uprave Dravske
banovine« v Ljubljani in e tem dnem prestanejo veljati
predpisi pravilnika za poslovanje cestnih odborov ter
odredbe banskih okrožnic, kolikor niso v soglasju z dolo
čili te uredbe.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 25. marca 1933.
. Ban: Dr. Maruši* e. r.

179.

Objave banske uprave
o pobiranju občinskih trošarin
v letu 1933.
II. No. 8912/1.

^

Občina Fikšinci, v srezu murskosoboškem, bo po
birala od dneva razglasitve v >Siužbenem listu« v letu
1933. naslednje občinske trošarine:
a) od 100 1 vina Din 100-—,
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100--.
Kraljevska banska uprav» Dravske banovine v Ljubljani,
dne 20. marca 1933.

/
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Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 20. marca 1933.

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 5 — ,
d) od goveda nad 1 letom Din 1 0 — do 20-—,
e) od goveda pod 1 letom Din 5 — ,
f) od prašičev Din 10'—,
g) od drobnice Din 3*—,
h) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 25*—.

II. No. 3033/1.

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 18. marca 1933.

II. No. 7769/1.
Občina Korovci, v srezu murskosoboškem, bo po
birala od dneva razglasitve v »Službenem listu«' v letu
1933. 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-—.

Občina Ljubno, v srezu gornjegrajskem, bo pobirala
od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933.
naslednje občinske trošarine:
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 5*—,
d) od goveda nad 1 letom Din 20-—,
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 21. marca 1933.
II. No. 6222/2.
Občina Predanovci, v srezu murskosoboškem, bo
pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v
letu 1933. občinsko trošarino po Din 100— od 100 1 vina.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 17. marca 1933.
II. No. 8016/1.
Občina Rankovci, v srežu murskosoboškem, po po
birala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu
1933. občinsko trošarino po Din 100— od 100 1 vina.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 16. marca 1933.
II. No. 4674/1.
Občina Rašica, v srezu Kamnik, bo pobirala od
dneva razglasitve"v »Službenem listu« v letu 1933. 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 5"—!
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 15, marca 1933.
II. No. 7154/2.
Občina Sloveneka Bistrica, v srezu mariborskem
desni-breg, bo pobirala od dneva razglasitve v »Služ
benem listu« v letu 1933. naslednje občinske trošarine:

H.-No. 27142/1—1932.
Občina Solčava, v srezu gornjegrajskem, bo pobi
rala od dneva razglasitve v »Službenem, listu« v letu
4933. 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 5-—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 16. marca 1933.
II. No. 275/2.
Občina Stranje, v srezu Kamnik, bo pobirala nd
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933. 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*—, :
č) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 25 - —.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 15. marca 1933.
II. No. 3154/2.
Občina Šmartno, v srezu Kamnik, bo pobirala od
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933. na
slednje občinske trošarine:
a) od 100 1 vina Din .75-—,
b) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja,
ruma in konjaka Din 4*—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 15. marca 1933.
II. No. 8909/1.

• '

' .

; "

'

Občina Sv. Urban, v srezu murskosoboškem, bo po
birala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu
1933. 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 20. marca 1933.

Izdaja kraljevska banska oprava Dravske banovine: njen predstavnik in urednik: Fonar Robert v Ljubljani.
Tiska in zalaga. Tiskarna »Merkur«y Ljubljani}.njen predstavnik; Qtmar Michalek v Ljubljani.

I

•.•j.täe

Štev. 25.

SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE
Priloga h kosu 25. IV; l e t n i k a z , d n e 29. marca 1933.

Razglasi kraljevske
banske uprave
VL No. 2364/11.
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Pregled nalezljivih bolezni
v Dravski banovini
o d 8. m a r c a d o 14. m a r c a 1983
Po naredbi ministrstva га narodna zdravje
8. br. 4948 z dne 21. marca 1930.
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: Izkaz.,
živalskih kužnih bolezni v
območju Dravske banovine
po stanju z dne 25. m a r c a 1933.
O p o m b a: I m e n a sedežev sreskih na
čelnikov (mestnih: magistratov) so natis
njena z debelejšimi, imena občki pa z
navadnimi č r k a m i ; k r a j i s številom zakuženih dvorcev so n a v e d e n i v oklepajih.
Steklina:
K r š k o : Škocijaa (Skočijan 1 p r i m e r ) .
Ovčje
garje:
Konjice: Vrholje. (Barje/l dv.).

i

i
i
3

Vnetje p r i u š e s n e slinavke. — Parotitis
epidèmica. ''•'
II 2
1| 2

1
1

Kraljevska banska uprava Dravske
banovine v Ljubljani.

Otročniška vročica; — Sepsis
puerperalis. !
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Sen. — Erysipelas.
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1
Litija . . . . . . . . . . . .1.
1 —
1
Ljutomer
. . .
2 1 — —
Maribor levi bree . . •
1 2 1 —
Maribor (mesto)
. ..
Metlika . . .
.-• • » » • 1 •• 11 —
1 —
Murska Sobota
»» »»
1 3' 1 —
Ptuj . . . . ? . ,
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Anthrax.

Ptuj
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Nalezljivo vnetje možganov.
Meningitis cerebrospinalis epidemica.
Brežice ,

3
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Davka. — Diphteria et "iroup.
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1
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4 2 __ 14
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Murska Sobota . . . . ,
3 1 —
6 1 — 1 6
-Prevalje . . . , , , , » i •
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Dušljivi kašelj. — Pertussis,

Škrlatinka. — Scarlatina.
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199
2
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S vin j ska kuga:
Brežice: Brežice (Brežice 2 dvorca).
Kočevje: Ribnica (Ribnica 1 dv.), Sušje
(Slatnik 1 ,dv.),,Sv. Gregor (Crni potok
1. dvorec), Yidem (Cesta 2 dv., Zdenska
vks 2 dv.). IJaSko: Sv. Krištof (Rimske
Toplice 1 dv.). Maribor desni b r e g : Ore
hova vas 1 dv:). Novo mesto (Novo me
sto 1 dv.), P r e č n a (Dol. Straža 2 dv.,
Lokve 1 dv.), Šmihel-Stopice (Vavta
vas 1 dv.). Radovljica: Gorje (Sp. Gorje
1 dv.). Maribor m e s t o ; Maribor 1 dv.

Štev. 25.

Stran 130.
Svinjska r d e č i c a :
Litija: Žalna (Velika Loka 1 dv.).
Ljutomer:' Bolehneci (Berkovci 1 dv.),
Križovci (Križovci 1 dvorec). Logatec:
Uovte (Petkovec 1 dv.)
Perutninska kolera:
Ljubljana: Jezica (Stožice 2 dvorca),
Logatec: Cerknica (Cerknica 9 dv.).
Gniloba č e b e l n e z a l e g e :
Mursko Sobota: Predanovci (Preda
no vci 2 dvorca).
KraljeTska banska uprava Dravske
banovine • Ljubljani,
dne 25. marca 1933.
II. No. 8751/1.
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Razglas.
Direkcija državnih železnic v Ljublja
ni namerava preurediti tirne naprave
na železniški postaji v Lescah. Na njeno
prošnjo se razpisuje o tem na podstavi
ministrske naredbe od 25. januarja
1879.,- avstr. drž. zakon št. 19, in za
kona od 18. februarja 1878., avstr. drž.
zak. št. 30, politični obhod v zvezi z
razlastitveno razpravo za delno razla
stitev zemljišč pare. Št. 501/4, 494, 492,
423/1, 4224, 416/1 in 411/1, kat. obč.
Hraše, ki so potrebna v gornji namen.
Komisijska, razprava se bo vršila
v torek, dne 11. aprila 1933.,
s sestankom komisije ob Уз10. uri na
železniški postaji v'Lescah. ' "
Seznamek prizadetih zemljišč in dotič
ni načrti so od dneva objave tega raz
glasa v občina Lesce pa do dne 10. apri
la 1933 razgrnjena pri občinskem uradu
v Lescah, kjer jih morejo udeleženci
med uradnimi urami vpogledati. •
'
Do dne 8. aprila 1933 lahko vloži vsak
udeleženec pri sreskem načelstvu v Ra
dovljici usten ali pismen ugovor zoper
nameravano gradnjo in zahtevano raz
lastitev; najkesneje pa se morajo' taki
ugovori prijaviti, ustno ali pismeno vodji
razprave do njenega zaključka. Poznej
ši ugovori bi se v smislu § 16., odst.
4, citiranega zakona iz L 1878. ne mor
gli upoštevati.
Udeleženci se vabijo k razpravi.
Kralj, banska uprava Dravske banovine
v Ljubljani,
dne 21. marca 1933. •
Po pooblastilu bana
načelnik upravnega oddelka:
dr. Stare 1. r.
*
VIII. No. 2129/1.
830 2—1

Razglas.
Tvrdka J. Hutter in drug'v Mariboru
je projektirala na parcelah št. 138/1 in
l?9/2, k. o. Grajska vrata, zgradbo predelnicé in s"kladišča za volno. Podrob
nosti se vidijo iz predloženih načrtov.
Na to prošnjo se v smislu §§ 109.,
* 112., in 122. ob. z., §§ 84. in 89. gradb.
z., §§' 108. i B1. z. u. p. razpisuje komi
sijska • obravnava
na Četrtek, dne 6. aprila 1938.
s sestankom komisije vb 11. uri na kraju
samem, •.
...... ;

Načrti naprave so do' dneva komi
sijske obravnave razpoloženi pri pod
pisanem uradu interesentom na vpo-'
gled. V tem roku je pri tem uradu do
pustno vložiti ugovore glede namera
vane naprave, najkesneje pa pri obrav
navi v roke vodji komisije. Ugovori po
tem roku se ne bodo obravnavali, tem
več se bo o projektu odločilo brez ozira'
nanje. Interesenti se vabijo, da se ob
ravnave udeleže,
Kralj, banska uprava Dravske banovine
v Ljubljani,
dne 23. marca 1933.
Po pooblastitvi bana
načelnik oddelka za trgovino, obrt in
industrijo:
dr. Marn s. r.
*
I. No. 2048/1.
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Razpis.

Razglasi sodišč
in sodnih oblastev
Kps 120/33—2.

832

V imenu Njeg. Veličanstva
kralja!
Tratnik Viljem, roj. 22. marca 1912. v
Struževem, pristojen v Naklo, •• srez
Kranj, r. k. vere, samski, zak. sin Jo
žefa in Ane, roj. Jelene, elektro monter
v Struževem 7, nekaznovan,
je kriv,
",
da.je dne 25. februarja 1933. v Kranju
pripovedoval Hvali Francu, da je Go
ren jčeva -Danijela spolno bolna, torej
•raznašal o zas. tožilki' nekaj neresnic- ..
nega, kac bi utegnilo škodovati njeni
časti in.dobremu imenu; s tem je za
grešil prestopek zoper čast po § 301./1.
kz. in
se obsodi
po. §301./1. kz. z uporabo § 71./5. na
300 Din in 60 Din denarne, kazni, ki jo
mora plačati v roku 1 meseca pO pravo
moćnosti sodbe, po § .44. kz. se denarna
kazen v primeru neizterljivosti nado
mesti z zaporom 6 dni, po § 65. kz. se
izvršitev kazni odloži za dobo 2 let, po
§ 310. kp. na povračilo stroškov kazen
skega postopanja, ki se izrečejo izter
ljivim. Po § 305. kz. se mora dispozi
tivni del sodbe objaviti v. »Službenem
listu« ob obtoženčevih stroških. . . .
,
Okrajno sodišče v Kranju, odd. III., -"'
dne 19. marca 1933.
*
830
C 25/33,

Na osnovi § 31. zakona o banski upra
vi se razpisuje v območju sreskega
cestnega odbora v Litiji službeno mesto
banovinskoga cestarja, ih sicer na bano
vinski cesti št. 59. Ljubljana—Dašnik—
Litija—Polšnik—Tihaboj—Mirna z odce
pom na Moravče, v odseku:
Brod na Savi do stika z banovinsko
cesto Litija—Javorje—Plüska; pri Grbinu v dolžini 6-300 km.
Prosilci za to mesto morajo izpolnje-,
vati pogoje iz čl. 2. uredbe o službenih'
razmerjih drž; cestarjev in njih prejem
kih in ne smejo bili mlajši od 23 in ne
starejši od 30 let.
Lastnoročno pisane in s> kolkom za
Din 5:— kolkovane prošnje, opremljene
s pravilnimi in zadostno kolkovanimi
Oklic.
prilogami (rojstni in. krstni list, domo- , Tožeča stranka: Grobelnik Ludvik .
vinski list, zadnje šolsko izpričevalo, notar v Ribnici, je vložila proti toženi -;|;
dokazilo ó odsluženju • kadrovskega ro-, stranki Lesar Francetu, .pos.. v. Zapotc- v
ka, zdravniško izpričevalo, nravstveno ku Štev. 4, radi Din 1144-50 sprip. tožbo.
izpričevalo, potrdilo pristojnega obla-#,
Narok- za ustno razpravo se je določu stva, da niso bii-1 obsojeni zbog kaznivih'
dejanj iz koristoljublja, ' eventualna do-, na 7. aprila 1933. ob ' deveti uri pred
kazala o strokovni usposobljenosti) je tem sodiščem v sobi ^štev. 6, razpravna
.
.
vložiti najkesneje do 15. aprila'1933. pri- dvorana.
Ker je bivališče. ' tožene . stranke
sreskem cestnem odboru v Litiji.
neznano, se postavlja g. -Klavs Alojzij iz c
Kraljevska banska uprava* Dravske
Gorenje vasi štev.-45 za skrbnika, ki jo ;'
banovine v Ljubljani,
bo
zastopal na njeno nevarnost in str.o-^V
:
ške,.dokler ne nastopi sama ali ne i™é>#'
dne 23. marca 1933.
nuje..pooblaščenca.
','"'.
, .'..'. f
*
i Okrajno sodišče.v Ribnici, . '
dne 23. marca 1933.
v'
VI.'No. 7703/1. '
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Izprememba v imeniku
zdraviliške zbornice za
Dravsko banovino.

-

• ' •

!

Ne ;82/33-4. . .• ,
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Amortizacija.

.

^

•

824-3-4'

•'£

Na prošnjo .gospoda Šketa Vinkotf^ •
Dr. M a r o 11 Janko, banovinski posestnika.-V:Rogaški 'Slatini,." kot.:№'.'..»'
zdravnik v,pokoju na Vrhniki, je na oblaščenca ge. Sket Frančiške, posestni"--;
lastno. .prošnjo ; izbrisan iz imenika ce v Negonju,- se uvaja postopanje z 9
Zdravniške zbornice za Dravsko bano amortizacijo naslednjih vrednostnih Р*'\: ;
vino.
pirjev, ki jih je prosilka baje izgubil*1
Kralj, banska uprava Dravske banovine, ter se njih imetnih pozivlje, "da uveija*, .
tekom 6 mesecev pocenši.od dné }f£ ' \
v Ljubljani,
marca 1933. svoje pravice* sicer bi"??,' •,•;
dne 20. татса 1933.
1
po poteku tega roka proglasilo, <& **L
vrednostni papirji brez môèi.
,"^\]

m

Štev.. 25.
.. Oznamemlo vrednostnih
papirjev:
Vlozna knjižica štev. 1842 z vlogo Din
1506-85.
.
Okrajno sodišče v Rogatcu, odd. I.,
dne 18. marca 1933.

b) Evgena Ritter von Dickmann po
20.S66 gld st den. na podlagi izvlečka
iz glavne knjige iz leta 1841, katera
terjatev je nadzastavno vknjižena na
pravicah iz pogodbe o sečnji z dne
9. marca 1835 št. 91 med Konečnikom
Nc I 72/33-4.
• 843 Antonom, Konečnikom Gašperjem in
Antonom von Bonaza,
c) Konečnika Mihaela, Janeza in Mar
Amortizacija.
garete iz zadolžnice z dne 9. maja 1860.
Na prošnjo Pavlovčiča Franca, posest po 19 gld 3354 kr s pripadki.
nika in trgovca v Suhorju, sedaj na Ra
se tedaj vse one osebe, ka-'
kovici, se uvaja postopanje za amorti- terPozivljejo
imajo pravico uveljavljati katere
?acdjo sledečih vrednostnih papirjev, kolie zahtevke,
na te terjatve, da se najkateri so bili baje prosilcu ukradeni
do 31. marca 1934 oglasijo pri
J?r se njih imetnik pozivlje, da uve- kesneje
tem sodišču, sicer bi se po prošnji pred
Uavi tekom 6 mesecev od dneva obja lagateljev
po poteku omenjenega roka
me
y
>Služb.
listu«
svoje
pravice,
sicer
predlog Zupana Ivana, Hriberšek
! b l se po poteku tega roka proglasilo, da na
Ane, Beršnjaka Jožefa in Kreflja Jožefa
so vrednostni papirji brez moči.
dovolila amortizacija teh vknjižb ter
Oznamenilo vrednostnih
papirjev: njih izbris.
j. ^vljenjska zavarovalna polica štev.
Okrajno sodišče т Gornjem gradu,
•™& >Croatia<-zavarovalne zadruge,
odd. II.,
Podružnice v Ljubljani, glaseča se na
dne
3.
marca 1933.
jJ&e Franc Pavlovčič, posestnik v Su*
?°rju ter na vsoto 10.000 Din, izdana
E 1200/32—16.
829
*»• oktobra 1929.
Okrajno sodišče v Metliki,
Preklic dražbenega oklica.
dne 18. marca 1933.
S sklepom. z dne 8. februarja 1933.,
opr. št. E 1200/32, določena dražba ne
N<
5 I 363/33-5.
**
773 3—3 premičnin, vi. št 26, 71, 628, k. o. Dom
žale, se v smislu § 11. konk. zak. odloži
za dobo 60 dni in se na dan 10. aprila
Amortizacija.
1933. ob 9. uri 30 min. določeni dražbea
P u č k o M a r i j e , pre- ni narok preklicuje.
v *îJ prošnjo
«tkarice v Smolincih št. 30, se uvaja
inje za amortizacijo naslednjih Okrajno sodišče v Kamniku, odd. II.,
dne 2. marca 1933.
^ ^Jnostnih papirjev, ki jih je prosilka
li"~ zgubila ter se njih imetnik poziv
$
J >.da uveljavi tekom 6 mesecev, po- S 9/32-56.
831
8 *«>i od danes svoje pravice, sicer bi
Po poteku tega roka proglasilo, da
Dražbeni oklic.
vrednostni papirji brez moči.
Dne 28. aprila 1933. ob pol devetih
^namenilo
vrednostnih papirjev
bo pri podpisanem sodišču v sobi št. 6
an
xir,"-*'
-•n f^ ilna knjižica Okrajne hranilnice
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga
££i.Sv. Lenartu v SI. goricah St. 10412 1. Sp. Muta, vi. št. 3; 2. Sv. Primož, I.
^ е : Pučko Marija, s hranilno vlogo polovica, vi. št. 26.
v
znesku" Шп"з586-—~
vrednost: ad 1.: Din 32.665'—,
Okr;aJno sodišče pri ST. Lenartu odd. L, adCenilna
2.: Din 34.612,18.
Vrednost zavezancu lastne solastnindne 11. marca 1933. .
ske
pravice pritiklin: ad'1.: Din 2231*50.
*
Najmanjši ponudek: ad 1.: dinarjev
Ne i 401/32-2.
829 21.777-—, ad 2.: Din 23.074-80.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
Oklic.
je priglasiti sodišču najpozneje pri draža
H
predlog Zupana Ivana, posestnika benem naroku pred začetkom dražbe, si
v j
v l ? ^ e 6ll i uu 8, Hriberšek Ane, posestnice cer bi se ne mogle več uveljavljati glede
v t, . , iu >
Beršnjaka Jožefa, pos. sina nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je
sin* V ^.us š t - 2> ** Kreîlja Jožefa, pos. ravnal v dobri veri.
Poî; ? t&m
polju št. 16, se je s skleV ostalem se opozarja na dražbeni
e 3
šovoVT Uve
- marca. 1988;'No I 401/32-2, oklic, ki je nabit na uradni deski tega
dio e
dt>a postopanja za amortiza- sodišča.
p£j Podaj1 , navedenih in na zemljiščih
Okrajno sodišče v Marenbergu,
Q n « r I ^ 42 in 46, k. o. Smihel,
dne 23. marca 1933. :
ADAVT-fupamu
Ivanu in ženi Zupan
*
1
J Ä . Hriberšek Ani, Beršnjaku E IX 5233/32—9.
826
îatev^
Kreflju Jožefu, vknjiženih ter-
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benem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
,glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče v Mariboru, odd. IX.,
dne 28. februarja 1933.
*
658
E 25/33—8

Dražbeni oklic.
Dne 1. maja 1933. dopoldne ob pol
deseti uri bo pri podpisanem sodižču v
sobi št. 6 dražba nepremičnin: zemlji
ška knjiga Domžale, vi. št. 668.
Cenilna vrednost: Din 49.400*—
Vrednost pritikline: Din 10.290*—.
Najmanjši ponudek: Din 32.933-—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče v Kamniku,
dne 3. marca 1933.
***
E IX 5118/32-10.
732

Dražbeni oklic.
Dne 1. maja 1933. d o p o l d n e ob
enajs.tih bo pri podpisanem sodišču
v sobi št. 11 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga k. o. Kresnica, vi. št. 119.
Cenilna vrednost: Din 20.216-70.
Najmanjši ponudek: Din 113.477-80.
Pravice, ki M пб pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe^
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
.
Okrajno sodišče v Mariboru,
dne 1. marca 1933.
. .
«g;
E 12/33-7.
831

Dražbeni oklic.

Dne ,1. m a j a 1933. dopoldne ob d es e t i h bo pri podpisanem sodišču v
sobi štev. 7 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Zigmarice, vi. št. 43 in 148.
Cenilna vrednost: Din 72.403'— po
odbitku vrednosti bremen v znesku Din
28.000-—, čista cenilna vrednost Din
44.403-—..
Najmanjši ponudek: Din 30.000'—,
varščina Din 4400-—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
Dražbeni oklic.
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž0 1 1 00
Dne 30. a p r i l a 1933. dopoldne ob benem naroku pred začetkom dražbe,
4\x tvf ? 'd€ta
* Chavesini
<3<unzera na sal*ц n a v
- v znesku 6836 gld 59kr d e s e t i h bo pri podpisanem sodišču sicer bi se ne mogle več uveljavljati
v sobi št. 11 dražba nepremičnin: zem glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
Popart • ^ 1 p o ^i z0 0 0 8 M •**• d e n - n a ljiška
knjiga k. o...Zg. Hlapje, vi. š t . 4.. ki je ravnal v dobri veri.
fv a l l i i i ®
Slavne knjige, iz
ri
Cenilna vrednost: Din 39.824-70.
V ostalem se opozarja na dražbeni
kniiž4n'1
terjatvi sta nadzastavno
Vrednost pritikline: Din. 295-—.
fcji V ^ 5*'тлтсл
pravicah
iz pogodbe o sečoklic, ki je nàbit nà uradni deski tega
183
Najmanjši ponudék: Din 26:550*—.
- ^ Ä
'.
5 »-'91 med Kosodišča.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
*PerWOtonom,
Konečnikom
GaOkrajno sodišče v Ribnici, odd. L,
1 m m
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž- '
^
Antonom von Bonaza,
dne 22. marca 1933.

Štev. 25.
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T 6/33.

Proglasitev za mrtve.

Deželno sodišče v Ljubljani je uvedb postopanje, da se proglase spodaj navedeni zà rartve. Pogrešance navedemo sodišče poziva,
aaij se zglase pri njeni, ako še žive, ali naj mu dado to kako drugače na znanje.
_
Po preteku zgoraj označenega roka in po sprejemu dokazov bo eodišce razsodilo o doikazu smrti. — Kdor kaj ve o njih, naj
»poroči sodišču.
.
__^
OMicni
Dan in.
Uvedbo
Bistvene okolnosti, na katere se
rok
Ime, rojstni dan, stan in
opr. št.
postopanja
oklica
poteče
predlog sküdouje
predlaga
bivališče pogrešancev
Jugovie Peter, roj. 24. junija
1881. v Godešičah, posest
nik istotam.

Ob izbruhu svetovne vojne odšel s 17. p. p. menda
na rusko fronto, pa ni od tedaj nobenega glasu o
njem.

am
Jugovic Peter

11. III. 1933.
T 6/33—2 15. IX. 1933.

Novak Ciril, roj. 7. julija 1889.,
v Dolan, krojač.

Odšel 1. 1914. kot pešec 2. gor. strel, polka v Gali
cijo in od tedaj ni več glasu o mjein.

brat
Novate Albin

11. III. 1933.
T 13/33-2 15. IX. 1933.

Kepic Mateui, roj. 14. sep
tembra 1875. na Podredi,
posestnik.

S 27. črnovojn. p. p. odšel 13. maja 1917. na itali
jansko, pozneje na rumunsko fronto, kjer je bil težko
ranjen. Zadnjič je pisal 17. julija 1917.

žena
Kepic Frančiška

11. III. 1933.
T 17/33—2 15. IX. 1933.

Peklaj Anton, roj. 20. avgusta
1884., v Lukovici.

Odrinil ob izbruhu svetovne vojne e 17. p. p, na
gališko fronto; pisal prve dni eno dopisnico, pozneje
brez sledu izginil.

žena
P-Maj Gabrijela

13. III. 1983. 15. IX. 1933.
T 20/33—2

Trobec Gregor, roj. 3. maroa
1872. v Črnem vrhu 75.

Odšel ob začetku svetovne vojne na srbsko bojišče
s 27. domobr. polkom, baje tam padel, pisal samo
enkrat v jeseni 1914.. pozneje ni več glasu o njem.

žena .
Trobec Frančiška

11. III. 1933. 15. IX. 1933.
T 108/82—2

Hojkar Franc, roj. 28. marca
1870. v Ornem vrhu.

Odšel na ital. bojišče, dodeljen Telegr. Baufcomp.
Nr. 2, vojna pošta 536; zadnjič pisal 27. aprila 1918.,
pozneje ni več gla&u o njem.

žena
Hojkar Ana

11. III. 1933; 15. IX. 1938.
T 109/32—3

Mlinar Valentin, roj. 12. fe
bruarja 1897. v Novi vasi.

Leta 1915. odrinil na ital. bojišče, služil pri Sappeurkompagnie 1/13, nazadnje v Tirolah na Monte
Pertica. Zadnja vest došla od njega 24. oktobra 1918.

oče
Mlinar Gašper

21. II. 1933.
T 120/32—2 15. IX. 1933.

fflebš Mihael, roj. 13. okto
bra 1880. v Ljubljani.

15. avgusta 1914. odšel s 27. domobran, pešp. na ga
liško bojišče, od takrat nobenega glasu o njem.

žena
Hlebš Marija

21. II. 1933. 15. IX. 1933.
T 121/32-2

Deželno sodišče v Ljubljani, odd. V.,
dne 14. marca 1933.

Vpisi v trgovinski register.
Vpisala

s e je

nastopna

firma:

322
Sedež: Celje.
Dan vpisa: 14. marca 1933.
Besedilo: I. Novak nasi. Ramovš in
drag, družba « o. • z.
Obratni predmet: Prevzem tvrdke I.
Novak, Celje, Prešernova ulica št. 24,
in nadaljevanje iste, namreč trgovala z
radioaparati, radiomaterialom, tehnični
mi, elektrotehničnimi in športnimi pred
meti, gramofoni, gramofonskimi plo
ščami in gramofonskimi potrebščinami,
kolesi, motorji, šivalnimi stroji 1er k tem
predmetom spadaj očimi deli.
Družbena pogodba z dne 10. febru
arja 1933., opr. št. 18.952
Družba je ustanovljena za nedoločen
Sâs
Viskost osnovne glavnice: 150IO0 Din.
Na to vplačani zneski v gotovini 15.000
dinarjev.
Poslovodji: Ramovš" Fran, trgovec-v
Ljubljani, Livarska ulica št. 5, in Štru
kelj Josip, trgovec v Ljubljani, Grohar
jeva ulica št. 29.
•
•.
Za namestovanje upravičen: poslo
vodji zastopata družbo in podajata za
družbo pravno obvezne jzjaye oba sku
paj kolektivno, isto tako podpisujeta
firmo družbe oba poslovodji — kolek
tivno na ta način, da pod pisano, na
tisnjeno au s štampiljko odtisnjeno be

sedilo tvrdke pristavita . oba poslovodji
lastnoročno svoja podpisa.
Okrožno sodišče v Celju, odd. L,
dne 14. marca .1933.
Firm. 92/33 - Rg C II 74/2
#
323.
Sedež: Laško.
Dan vpisa: 14. marca 1933.
Besedilo: Elevane" Karol, mestna pe
karna v, Laškem.
Obratni predmet: izdelava vsakovrst
nega peciva.
'
Imetnik: Plevanč Karol, pekovski
mojster v Laškem.
Okrožno sodišče v Celju, odd. L,
. . dne 14. marca 1933.
Firm. 12/33.-r Rg A III. 165/4.
*
324.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 10. marca 1933.
Besedilo: Komisija in trgovina z us
njem Union, družba z o. t.
Obratni predmet: Agentura, komisija
in trgovina s kožami in. usnjem ter v
to stroko spadaj očimi predmeti.
' Družbena pogodba z dne 21. februarja
1933.
,
• •
'
Družba je ustanovljena za nedoločen
Visokost osnovne glavnice: 6000 Din.
Na to vplačani zneski v- gotovini:
6000 Din. .

Poslovodje: Dr. Pleša Pero, advokat
v Zagrebu, Berislavićeva ulica 8,
,
Linkmàyer Marjan, zasebni uradniK
v Zagrebu, Pamtovčak 85.
Družbo zastopata in podpisujeta druž-,
bino firmo kolektivno po dva poslovodji
ali en poslovodja in en prokurist tako,
da pristavita' svoja podpisa pod bese*
dilo firme, ki je lahko pisano, natisnjen^
ali s štampiljko odtisnjeno, prokurist s
pristavkom pp.
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljana
odd. III.,
dne 10. marca 1933.
Firm. 188/33. - Rg C V 108/1.
"

*
325.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 18. marca 1933.
. .
Besedilo: . Narodni magazin, splošnj"
tekstilno d. d., podružnica v Ljublj» 01 '
Obratni predmet: Obrat družbe obsev
ga nakup m prodajo ter v splošnem ljFJ
govinò z vsemi vrstami tekstilne ^
druge razne robe.
Družbfna oblika:
Tvrdka je podružnica pri trgovačke^
sudu v Beogradu od 27. oktobra l 9 d ^
protokoliranegà glavnega zavoda
^
kega imena, ki .ima svoja pravila,- 0 ^ •
' brena pp ministrstvu trgovine in IÖÖ.
strije pod II br. 18249/k od 25 "

1932.

Štev. 26.

Sgren 138г^-г

џ Delniška glavnica maša 1,000.000 Din
*n je razdeljena na 1000 na donosca se
glasečih polno vplačanih delnic nomi
nale à 1000 Din.
Družbine objave se objavljajo v »Službenih, novinah«.
Družbino tvrdko podpisujeta dva čla
na upravnega sveta ali en član uprav
nega sveta in ena za sopodpisovanje po
oblaščena oseba.
Člani upravnega sveta so:
. dr. Rrunner Armin, Šlehta Leopold
m Stark Oton, vsi trgovci v Zagrebu.
K so podpisovan ju pooblaščena sta:
a
) za centralo Švarc Rudolf, trgovski
ravnatelj v Beogradu,
b) za podružnico v Ljubljani Heisch
Edvard, trgovec v Ljubljani, Mestni trg
st. 17.

Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani,
odd. III.,
dne 17. marca 1933.
Firm. 205 — Rg B III 87/1.

*

326.
Sedež: Otiški vrh, pošta Meža pri
öravogradu.
Dan vpisa: 14. marca 1933.
Besedilo: Ornik & Mitrovič, meha
nična tkalnica, barvarna in apretura.
..Obratni predmet: Mehanična tkalnica,
°**varna in apretura ter s tem v zvezi
roječa trgovina glede nakupa sirovin
^ 1 razpečavanje lastnih proizvodov.
. Družbena oblika: Javna trgovska
^ ž b a od 3. marca 1933.
^.Družabniki: Ornik Ludvik, trgovec,
^•oroška cesta 9 v Mariboru, in Mitrolc
Aleksander, trgovec, Koroška cesta
Q
a
v Mariboru.
Za namestovanje sta upravičena oba
Qr
uzabnika skupno.
tvivH ***s ^ r m e : Družabnika podpisujeta
g.rdko na ta način, da pod. pisanim, s
J a m P i l j k o odtisnjenim ali natisnjenim
^pdijom tvrdke lastnoročno podpišeta
Vo
J& ime skupno (kolektivno)..
Okrožno sodišče v Celju, odd. I.,
.. _
dne 14 marca 1933.
Pirim. 86/33 — Rg'A III 166/2.• "'
j ^ P ' s a l e so se i z p r e m e m b e In
"°<iatki p r i n a s t o p n i h f i r m a h :
327.
Sedež: Ljubljana.
" a n vpisa: 18. marca 1933.
C e d i l o : P. Kollinann.
' K тoа l1i 18 0 s e d , o e e d a ; a i i imetnik tvrdke
п Robert zbog smrti, vpiše'pa
ђ о
tj * a imetnioa tvrdke Blinc Marica roj.
00
Ï>J fÇ »; trgovka v Ljubljani, Večna
Obrata p r e d ( m e t : Trgovina s steklom
jP^oelanom.
dostn ^ 6 ^ zapuščinski provizorij in
V f l n n i :
> Z u m
B e t r i e D e
e i n ô r
Glas
ђ v ' U n < I . PoTzellanwarcnliandlung.«
z
- kot trgovinsko sodišče ^Ljubljani,
odd. ILL,
-i, dne 17. marca. 1933. ,
..*am. 219 - Posam. I 167/3..

—-—д^ии-и—-

328.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 20. marca 1983.
Besedilo: Novotny in drug.
Izstopil je javni družabnik Cesndk
Leopold, zbog Česar je prenehala javna
trgovska družba.
Ostali družabnik Novotny Teodor bo
vodil tvrdko naprej kot poedinec, in si
cer pod dosedanjim besedilom.
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani,
odd. III.,
dne 17. marca 1933.
Firm. 217 — Rg A VII 109/2.
*
329.
Sedež: Ljubljana.
Din vpisa: 13. marca 1933.
Besedilo: Strojne tovarne in livar
ne d. d.
Izbriše se inž. Hrovatinu Ivanu pode
ljena prokura.
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani,
odd. III.,
dne 10. marca 1933.
Firm. 126 — Rg B I 110/20.

Vpisi v zadružni register.
V p i s a l a se je n a s t o p n a z a d r u g a :
330.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 10. marca 1933.
Besedilo: Vzajemno-podporna Čebe
lica v Ljubljani, registrovana zadruga z
neomejeno zavezo.
Obrat in predmet:
Zadruga ima namen, razmere svojih
članov v gmotnem oziru zboljševati; zla
sti vzpodbujati varčnost in s svojim' za
družnim kreditom preskrbovati svojim
udom v gospodarstvu potrebna'denarna
sredstva.
Ta namen dosega. zadruga s tem, da
a) sprejema in obrestuje hranilne
vloge ter vloge v tekočem računu;
b) si pridobiva nadaljnja denarna sred
stva, kolikor so za dosego zadružnega
smotra potrebna, s svojim zadružnim
kreditom v prvi vrsti pri Zadružni zvezi
v Ljubljani;
\
c) daje svojim članom posojila;
d) oskrbuje svojim članom inkaso.
Zadružna pogodba z dne 1. marca
1933. • '
Zaveza zadružnikov je neomejena.
Oznanila se izvršujejo z razglasi, na
bitimi v uradnem prostoru in z objavo
v glasilu »Narodni Gospodar«.
Načelstvo sestoji iz načelnika in 4 od
bornikov. Člani načelstva so:—
Sedej Lovro, duhovnik, Ljubljana, Ta
bor 12, načelnik;
Hafner Josip, trgovec, Ljubljana, Pri
sojna ulica 5.
; Černič Ivan, posestnik, Ljubljana, Hr
vatski trg 4;
;
.Sober Marija, služkinja, Ljubljana,
Komenskega ulica 13,
.,
Lekše • Alojzija, služkinja, Ljubljana,
Šelenburgova ulica 5.
Načelstvo zastopa zadrugo in podpisu-

je v imenu zadruge na ta način, da se
podpišeta dva uda pod zadružno tvrdko.
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani
odd. III.,
dne 10. marca 1933.
Firm. 189/33 — Zadr. X 343/1.

V p i s a l e so s e i z p r e m e m b e i n
dodatki pri nastopnih zadrugah:
331.
Sedež: Češnjiea pri Železnikih.
Dan vpisa: 20. marca 1933.
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v
Češnjici pri Železnikih, registrovana za
druga z omejeno zavezo.
Izbriše se član načelstva Solar Ja
kob, vpiše pa član načelstva Šolar Vencelj, posestnik na Rudnem 22..
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani,
odd. III.,
dne 17. marca 1933.
Firm. 223 — Zadr. I I 39/57.
*
332.
Sedež: Horjul.
Dan vpisa: 13. marca 1933.
Besedilo: Kmetijsko društvo v Horju
lu, registrovana zadruga z omejeno za
vezo.
Izbrišeta se člana načelstva čepon
Anton in Marovt Andrej, vpišeta pa se
člana načelstva:
Marovt Štefan, posestnik na Koreni
štev. 7, in
Gabrovšek Andrej, posestnik v Hor
julu štev. 96.
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani,
odd. III.,
.dne 10. marca 1933.
Firm. 191 — Zadr. I 92/70.

*

333.
Sedež: Kandija.
Dan vpisa: 23. marca 1933.
Besedilo: Hranilnica in posojilnica za
Kandijfo in okolico, r . z. z n. z. v Kandiji.
Izbrisal se je načelstveni član Petrič
Anton, vpisal pa načelstveni član KlemenčiČ Jože, tovarnar in posestnik v
Novem mestu, Trdinova cesta št. 4.
Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. II.,
dne 23. marca 1933.
Firm, 31/33 — Zadr. I 55/61. .
*
334.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 13. marca 1933.
Besedilo: »Bajtar« stavbna in kredit
na zadruga železniških uslužbencev v
Ljubljani, registrovana zadruga z ome
jeno zavezo.
Izbriše se član načelstva Mrak Ivan,
vpiše pa član načelstva dr. Mauri Anton,
viëji železniški uradnik v Ljubljani, Podlimbar-skega 21, predsednik načelstva.
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani,
odd. III.,
dne 10. marca 1933. .
.
F i r n . 197. - Zadr. VIII 31/21.

1
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335.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 20. marca 1933.
Besedilo: Mizarska zadruga v Ljub
ljani, registrovana zadruga z omejeno
zavezo.
Na občnem zboru dne 25. februarja
1933. izpremenila-so se zadrugina pra
vila v §§ 17., 28. in 29.
Javna razglasila se vršijo po enkrat
nem objavljenju z oglasom, ki se nabije
na vidnem mestu v uradnem prostoru.
Izbriše se član načelstva Hočevar Jo
že, vpiše pa član nače'stva Hočevar
Mihael, mizar iz Spod. Hrušice št. 2.
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani,
odd. III.,
dne 17. marca 1933.
Firm. 225 — Zada-. X 183/3.
*
336.
bedež: Metlika.
Dan vpisa: 11. marca 1933.
Besedilo: Vinarska in kletarska za
druga T Metliki, r. z. z o. z.
Izbrisali so se načelstveni člani: Nemanič Jože x Pezdirec Franc in Vraničar
Janez, vpisali pa načelstveni člani:
Sodeč Jože, pos. v Radovičih št. 14,
Oberman Anton, posestadk v Vidošicah št. 2 ш
Jakljevič Anton, posestnik v Grabrovcu št. 31.
Obenem se je vpisala pri § 2. v prvi
točki sprememba tako, da se ta od
stavek glasi odslej:
>Zadruga prevzema od svojih članov,
odnosno zadrugarjev grozdje in ga pre
uredi v vino ter ga potem vnovčuje. V
slučaju, da zadrugi poide zaloga vina,
naj zadruga potem v nujni potrebi na
kupi tudi vino od svojih članov. O na
kupu vina naj sklepa celokupni odbor,
to je načelstvo in nadzorstvo.*
Okrož::o sodišče v Novem mestu, odd. II..
dne H. marca 1933.
Firm 4/32. — Zadr. III. 104/7.
*
337.
Sedež: Rateče-Planica.
Dan vpisa: 20. marca 1933.
Besedilo: Kmetska hranilnica in po
sojilnica v Ratečah-Planica, registrova
na zaćruga z neomejeno zavezo.
Izbriše se član načelstva Pečar Franc,
vpiše pa član načelstva Bitenc Ivan, šol
ski upravitelj v Ratečah št. 120.
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani,
odd. III.,
dne 17. marca 1933.
Firm. 218 — Zadr. IX.' 78/3
*
338.
Sedež: Ribnica.
Dan vpisa: 9. marca 1933.
Besedilo: Kmetijska nabavna in pro
dajna zadruga v Ribnici z okolica, r. z.
z o. z.
Pravila se izpremene v tem, da se
stoji načelstvo odslej iz 9 članov.
Vpišejo se načelstveni člani:
Zidar Janez, posestnik v Brezah št. 4,
Debeljak Alojzij, posestnik v Zlebi-

ïu št. 10 in
Lesar Alojzij, pos. v Sajevcu št. 22.

Podpis firme odslej-.
Besedilo firme podpisujeta skupno po
dva člana načelstva ali pa en ud na
čelstva in v to pooblaščeni uradnik, od
nosno uslužbenec.
Kot pooblaščeni uradnik, odnosno
uslužbenec se vpiše Škrabec Ivan ml.
iz Hrvače št. 42.
Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. II.,
dne 9. marca 1933.
Firm. 17/33 — Zadr. III 136/4
*
339.
Sedež: Ribnica.
Dan vpisa: 14. marca 1933.
Besedilo: Kmetska gospodarska za
druga v Ribnici z okolico, r. z. z o. z.
Izbriše se načelstveni član Ambrožič
Janez, vpiše pa novoizvoljeni član na
čelstva Levstik Franc, čevljarski moj
ster v Sušju št. 29.
Okrožno sodišče v Novem mestn, odd. IL,
dne 14. marca 1933.
Firm. 23/33 — Zadr. IV 34/3
Sedež: Št. Vid nad Ljubljano.
Dan vpisa: 20. marca 1933.
Besedilo: Mizarska zadruga v St. Vi
du nad Ljubljano, registrovana zadruga
z omejeno zavezo.
Izbriše se član načelstva Menart
Franc, vpiše pa član načelstva Kuhar
Josip, mizarski mojster v št. Vidu št. 79.
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani,
odd. III.,
dne 17. marca 1933.
Firm 221 — Zadr. VI 163/24.
#
341.
Sedež: Vrhnika.
Dan vpisa: 20.-marca 1933.
Besedilo: Mlekarska zadruga na Vrh
niki, registrovana zadruga z omejeno
zavezo.
Izbriše se član načelstva Tršar Fram,
vpiše pa član načelstva Šušteršič Jože,
posestnik iz Vrhnike št. 350.
Predstojnik načelstva je že vpisani
član načelstva Zitko Jakob, blagajnik in
predstojnikov namestnik pa Sušteršjč
Jože.
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani,
odd. III.,
*
dne 17. marca 1933.
Firm. 211 — Zadr. III 182/59.

Konkurzni razglasi
S 11/33-2.
342.

Odprava konkurza.
Prezadolženka B i z j a k Jožica, bivša
trgovka v Ljubljani, Vilharjeva cesta.
Konkurz, ki je bil razglašen s sklepom
opravilna številka S 6/33-7 o imovini
prezadolženke, se odpravlja, ker ni po
kritja za stroške postopanja, po § 178.,
odst. 2., k. z.
Deželno sodišče, v Ljubljani, odd. III.,
dne 21. marca 1933.
*
S 17/32—63.
786
344.

Potrditev poravnave.

*

340.

Oglasitvemi rok do 30. aprila 1933.
Ugotovitveni narok pri okrožnem so
dišču v Ljubljani, dne 6. maja 1933. ob
devetih.
Deželno sodišče т Ljubljani, odd. III.,
dne 21. marca 1933.
*
S 6/33-21.
877
343.

819

Konkurzni oklic.
Razglasitev konkurza o imovini Glav
nik Celestine, prot trgovke e eadjem in
zelenjavo na debelo v Ljubljani, Pogačarjev trg 1.
Konkurzni sodnik: Avsec Anton, sod
nik okrožnega sodišča v Ljubljani.
Upravnik mase: dr. Dinko Pue, od v.
v Ljubljani.
Prvi zbor upnikov pri okrožnem so
dišču v Ljubljani, soba štev. 140, dne
1. aprila 1933. ob devetih.

Stečajna zadeva: R. & Z. Pajk, izde
lovanje moškega perila v Celju, Vod
nikova ulica.
Potrjuje se poravnava, katero je skle
nil stečajnik na poravnalnem naroku
dne 9. marca 1933 in ki določa, da se
terjatve L'in II. razreda plačajo v celoti
takoj po pravomoćnosti poravnave, najkesneje pa do 9. aprila 1933., pravice
ločilnih in izločilnih upnikov ostanejo
neprikrajšane, terjatve upnikov III.
razr.. pa z 20% kvoto takoj po pravo
moćnosti poravnave, najkesneje pa do
dne 9. aprila 1933. Terjatve III. razr.,
ki se glasijo na inozem?ko valuto, se
plačajo v isti valuti, ali pa v dinarjih z
zadevnim od Narodne banke določenim,
ažijem.
..-.-.„,,
Okrožno kot poravnalno sodišče v Celju,
odd. L, dne 14. marca 1933.
S 19/32—14.
345.

790'

Potrditev poravnave.
Stečajna zadeva: Uršič Anton, trg. v
Laškem.
Potrjuje se poravnava, ki jo je skle
nil stečajnik na poravn. naroku dn©
28. februarja 1933 in ki določa, da'' se
terjatve upnikov mase, kakor tudi onih
I. in II. razr. izplačajo v celoti, ločitve
ni tudi v celoti neglede na stečajno po'
stopanje, terjatve upnikov III. razreda
pa s 30% kvoto, plačljivo v Laškem v
12 enakih mesečnih obrokih, od katerih
zapade prvi obrok v plačilo v 60 dn©&
po pravomoćni potrditvi poravnave, up
niki III. razr. se odrečejo 70% delu
svojih terjatev.
Okrožno kot poravnalno sodišče v Celjo*
odd. L, dne 14. marca 1933.
Sa 10/33-3.
346.

*

822

Poravnalni oklic.
Uvedba poravnalnega postopanja °
imovini Franca Rudolfa Kovažiča, tr
govca v Ljubljani, Miklošičeva cesta 3 *

Štev. 25.
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Poravnalni sodnik: Avsec Anton, sod
nik okrožnega sodišča v Ljubljani. •
.Poravnalni upravnik: dr.Sajovic JoSI
P ml., odvetnik v Ljubljani.
v Narok za sklepanje poravnave pri de
želnem sodišču, soba št'. 140, dne 29.
*»• aprila 1933. ob devetih. .
Rok za oglasitev do 23. aprila. 1933.'
n
a deželno sodišče v Ljubljani.
Ocželno sodišče v Ljubljani, odd. IIL>
dne 20. marca 1933.
Sa 55/32-57.
347.

*

Sa 9/32-9.
35J.

828
;

Konec poravnave.
V poravnalni stvari J u r č è c a Franceta, posestnika in klobučarja v Krškem,
se s sklepom Sa 9/32-1 otvorjeni po
stopek za prisilno poravnavo izven šte^
čaja izreka dovršenim, ker j© potrditev
:
poravnave postala pravomoćna.
Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. IL,
dne 23. marca 1933-

818

Sklep.
».. poravnalnem postopanju Lasana
Wija, posestnika in gostilničarja na
Jesenicah, Ciril Metodova ulica 7, se
j^O'bruje prisilna poravnava iziven kon,* l l r z a > sklenjena dne 3. decembra 1932.
J \ .Poravnalnem naroku pred okrajnim
?°<usčem v Kranjski gori med dolžni?m Lasanom Jurijem in njegovimi ;up-

Razglasi raznih uradov
in oblastev
Narodna banka 833
kraljevine Jugoslavije
Stanje 22. marca 1933.

šega Jamnikovega mlina ob potoku Mi-,
slinja v občini Otiški vrh v tekstilno
tovarno, ki bo s prizidavo potrebnih ob
1
jektov obstojala iz mehanične tkalnice,
barvarne in apreture.."•
O tem projektu se na podstavi §§ 107.,
109. in 110. zakona o obrtih, zadevnih
gradbenih in cestnih predpisov in § 73.
in si. z. u, p. razpisuje komisijski ogled
in obravnava na kraju samem, ki se
vrši
v ponedeljek, dne 3. aprila 1933.
s sestankom komisije ob 11. uri- do
poldne na postaji Otiški vrti.
Interesenti se obveščajo, da so na-.
črti nameravane naprave razgrnjeni do
dneva komisijske obravnave na vpogled
pri sreskem načelstvu. Morebitne ugo
vore zoper nameravano napravo je do
dneva obravnave vložiti pri podpisanem
sreskem načelstvu, na dan obravnave
pa v roke vodji komisije. Poznejši Ugo
vori se ne bodo upoštevali, temveč se
bo o projektu odločilo reglede nanje,
kolikor ne bo javnih zadržkov.
Sresko načelstvo v Slovenjgradcu,
dne 20. marca 1933.

Aktiva.
Dinarjev
D
<%ln 0 sodišče v Ljubljani, odd. III.,. Metalna
*
dne 17. marca 1Ô33.
podloga .1,931,644.203.56. (— 3,943.478'51)
Devize, ki niO.'Štev. 991/1.
834 2 - 1
*
soVpodlogi; 12,209.946-29 (— 1,078.445-28)
'
^7/32-84.
• 820. Kovani no- "^
veo vniklju 216,958.186-50 (-4-'3,129.046'б0)
Gospa L a z a r i n i Terezija, graščaPosojila . . 2.361,642.483-98 (—10,152.792-79)
kinja
na Belem kamnu, občina Spodnja
Vrednostni
Slivnica, srez Ljubljana okolica, je po
papirji
.
.
15,451.200-—
.
n j5^ravnalna stvar Stareta Franca, last-'
stavila v Boštanju št. 1 opekarno. Nje
Prejšnji pred
p!j,hotela >01ympic« na Bledu.
njimi državi 1.81i;285.749-51 ( + 165.42312)' no obratovanje se vrši n t električni po
gjjj^Una, poravnava izven konkurzà, Začasni pred
gon z elektromotorjem «55 HP, ki goni
ojj'f°J®na na poravnalnem naroku; pred
ujmi gl. drž.
stiskalnico, ekscenter in. druge stroje...
a
25 №im sodiščem v ' Radovljici dne'
blagajni .. 600.000.000-—
Podjetnica je predložila potrebne načrte
1932. med dolžnikom Sla-' Vrednostire•
in prosila za komisijski ^ e g l e d in odo-.
r e | °ktobra
zervn. fonda 58,273.360'30 (—
100-—) britev obratovalnice.' .
po^jj1. Francem in njegovimi upniki, se
Vrednosti
Kadi tega se razpisuje po §§ 109. in
ostalih fon.-..'•
eze
' n o sodišče v Ljubljani, odd. III.,
doy , . . . .
7,924.914-72 (-fv
Ш>0--) 113. zakona o obrtih in §§ 12., 83., 84,
Nepremični-.
.••....-, in 90. stavbenega reda ter • § 4. mini :
dne 17. marca 1933*
ne . . . ' . 156,762.650-89 (-f 133.717-25^ strske. naredbe z dne 24. aprila 1883,
*
Razna aktiva 49,137.351-91 (-f. 1,054.693.65) drž. zak., štev. 41, komisijski ogled za
4 7.221,189.950-6« ћ,4б/32-5б;
747
četrtek, dne 13. aprila 1933.
349;
^
ob 8. uri 30 minut.
Pasiva ' .
Dinarjev.
Kapital . . . 180,000.000-.—
'•,. ' *
Komisija se sestane ob navedenem
Rezervni
času na mestu samem.
| k l e P . .opravilna štev. Sa '46/32—54,
g
fond . . .
77,222.571-65 !
Vsi interesenti se vahijo, da prijavijo
Dav j m .ie sodišče potrdilo poravOetall
fondi
'
9,687.134-21
(
+
'
.605.863-—)
svoje' ugovore, in pomisleke najkesneje
-j:0, dolžnice Barbare Ciber, trgovke; Novčanice v '•.: •'•••••
•
v
Post r i a n i ' KornepskegaruL št. 26, je
obtoku .--.;:4.629,194.565^ (—57,835.230-—.) na razpravi, ker bi "se pozneje prijav
ljeni ugovori mogli upoštevata le, kolk
* t a t pravomočen 16. januarja '4933.; ; Obveze na
pokaz . . 928.014.431-10 (-f-52,814.806-83i kor bi se 'nanašali na javne interese.
r a V n a
n o
sto
an e
W?
^
P ° P J se izreka za , Obveze z ro
Načrti so" do dneva razprave vsakomur
kom . . .: 1.301,946.124-25 (-16,250.000--) na vpogled pri tukajšnjem sreskem na
ože,
n o sodiščem Ljubljani, odd. l i t ,
Razna pasiva 195,125.824-45 (-f 9,974.17541) čelstvu, : soba štev. 2, med uradnimi
•
' ••,.dne 7. marta7933.^
7.221,189.950/66, ,' ,
urami.
''••
•
.jji"- •
Obtok iri obr ' •
Sresko načelstvo. v Ljubljani,
veze . . .5.467,208.996-10
dne 23. marca 1933.
Geïotno kritje . . .86-39%
836
Kritje v zjatu. . . 32-27% ' ,
"
'
*
Obrestna mera:
'-'•.
Štev. 3324/11, .
810
po ealtomptu ... • • » #' • • • » ? И %
po s é Poravnalni stvari; šmalca Ivana,
l k a
ir
oo lom bardu t * •:'•• • » • * • • 8%
v N
> protokoliranega, trgoVća'
' Direkcija drž. rudnika Velenje razpi'Š'a g » | m mestu, .s sklepom opr^Stev.
pisuje na dan 7. aprila 1933. za dobavo
' s üno
otvorjeni postopek za pri792 2—2 fco Žalec:
Rlaša ^ o r a v n a v o izven stečaja se pro- No.. 28287120.000 kg pšenične moke St. Ogg, Og in 6.
raviioJ a o v r ^énim, ker je potrditev pon a v
Dobavni pogoji pri podpisani.
e postala pravomočna.
Okr °&no sodišče v Novem mestu.
'
Direkcija drž. rudnika Velenje,
Tvrdka OrmkrMitrovič v Oiiškem vrhu
'.'.-'..
: dne 21. marca 1933.
je'zaprosil'», d a ' S e ' j i podeli gradbenoodd. IL,
* :v
in. 'obrtno dovoljenje. za preureditev. biv
dne 7. marca'1933. - >•'''"

Razglas.

Sklep.

Konec poravnave. ;•„•'

Konec poravnave.

Razpis.

Razglas.

îH^U:
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835

Razglas.

Vabilo

Direkcija šum v Ljubljani bo prodala
na prvi pismeni licitaciji dne 18. aprila
1933 okoli 4100 plm mehkega tehnično
porabnega lesa in okoli 3300 prm buko
vih trdih drv na panju v področju šumbke uprave v Bohinjski Bistrici.
Ponudbe, pisane na predpisanih ti
skovinah, ki se dobe z vsemi potrebni
mi pojasnili pri omenjenih dveh ura
dih, je vložiti najkesneje do 11. ure
dopoldne navedenega dne pri direkciji
šum v Ljubljani, Bleiwedsova cesta št. 1,
kjer se bo tega dne vršila licitacija po
predpisih zakona o državnem računo
vodstvu.
Direkcija šum kraljevine Jugoslavije
v Ljubljani, dne 27. marca 1933.

na

Razne objave
Vabilo

836

na

XXV. redni občni zbor

Produktivne zadruge ljubljan
skih mizarjev r. z. z o. z.,
ki se bo VT4\
v nedeljo, dne 9. aprila 1933. ob 9. uri
dop. v zadružni delavnici na Glincah.
Dnevni red:
1. Čitanje zapisnika, zadnjega občnega
• zbora.
f
2. Predložitev bilance za leto 1932.
3. Poročilo nadzorstva.
4 Revizijsko poročilo.
5. Nadomestne volitve v načelstvo in
' nadzorstvo v smislu zadružnih pravil.
6. Predlogi in nasveti.
Načelstvo.
Nadzorstvo.

*

816

Vabilo
na

III. redni občni zbor,
ki ga bo imela

F. Heinrihar, lesna industrij
ska d. d., škofja Loka,
dne 12. aprila 1933. ob pol petih pop.
v družbeni pisarni v Škofji Loki.
Qnevni red ;
1. Sklepanje o letnem poročilu uprav
nega sveta.
2. Odobritev letnega računa in bilance,
sklepanje o podelitvi absolutorija
upravnemu svetu.
3. Slučajnosti.
Delnice je založiti najkesneje 6 dni
pred občnim zborom pri družbeni bla
gajni v Škofji Loki. Po izročitvi se iz
dajo imetniku delnic izkaznice, ki-upravičujejo do udeležbe na zborovanju.,
Vsakih 10 delnic daje po en .glas.
V Skorji Loki, dne 23. marca 1933.
Upravni svet

12. redni občni zbor,
ki ga bo imela tvrdka

»Saturnus« d. d. za industrijo
pločevinastih izdelkov v Ljub
ljani

zbora z dne 17. marca 1933. prešla v li
kvidacijo.
Likvidator: Karol Soss, trgovec v
Ljubljani. Upniki se pozivajo, da pri
javijo svoje terjatve na naslov: Kredit
na zadruga detaljnih trgovcev d. z o. z.
v likvidaciji, Ljubljana, Trgovski dom,
Gregorčičeva ul. 27.
Načelstvo.

811 3—1
dne 12. aprila 1933. ob 15. uri v sejni
dvorani Zadružne gospodarske banke
Poziv upnikom.
d. d. v Ljubljani
Ekonomska Orjuna, osrednja reg. za
z naslednjim
druga z o. z., je prešla v likvidacijo.
dnevnim redom:
Poziva morebitne upnike, da prijavijo
1. Poročilo upravnega sveta o poslova svoje terjatve. — Likvidator.
nju v letu 1932. in predložitev bilance
*
z dne 31vdecembra 1932.
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2. Poročilo nadzorstvenega sveta.
3. Odobritev bilance.
Poziv upnikom.
4. Sklepanje o razdelitvi čistega dobič
Nova
Jugometalija,
d. z o. z. v Ljub
ka po. predlogu upravega sveta.
5. Sklepanje, o podelitvi absolutorija ljani je po sklepu poslovodij stopila v
upravnemu in nadzorstvenemu svetu. likvidacijo. Upniki naj prijavijo svoje
'terjatve do '30. junija t. 1. na naslov
6. Volitev upravnega sveta.
}
»Nove Jugometalije« d. z o. z. v likvi
7. Volitev nadzorstvenega sveta.
daciji v Ljubljani, Zîbertova ulica 27.
8. Slučajnosti".
Likvidatorji.
Občnega zbora se атзјо ude'ezitì oni
delničarji, ki polože tri 4ni pred zbo
*
rovanjem vsaj 25 delnic z nezapadlimi
kuponi, in sicer pri Zadružni gospodar
Objava.
ski banki d. d. v Ljubljani.
Ljubljanica podružnica Saveza gra
fičkih radnika i radnica objavlja, da iz
*
839 ključitve svojega predsednika Dragotina
Kosma in funkcijonarjev Gusine Alekse,
Vabilo
Brumna Maksa, ter Štruklja Josipa po,
centrali ni 'ordinala, ker je izključite^
na r e d n i o b č n i z b o r nepravilna
m sarriolâstna ter je vseffl
delničarjev Slovenske banke ' naštetim funkcijonarjem
poverila izvrše
v Ljubljani,
vanje poslov neokrnjeno dalje. Navedene
funkcij onarje je izvolilo članstvo ljub
ki se bo vršil
dne 12. aprila 1938 ob 17. uri v družbe ljanske, podružnice SGRJ in jim je kljub
z
nih prostorih v Ljubljani, Krekov trg 10. omenjeni izključitvi izreklo svoje &*
upanje tako po svojih zaupnikih in od"
• Dnevni red :
borih kakor tudi direktno s- podpisi1. Poročilo ravnateljstva in predložitev Vsi; funkcijonarji so torej kljub posto
bilance z dne 31. decembra 1932.
panju centrale tudi nadalje pooblaščeni,
2. Odobritev bilance in sklepanje o po voditi in zastopati ljubljansko podruž
delitvi absolutorija upravnemu in nico SGRJ.
Savez grafičkih radnika i radnica,
nadzorstvenemu svetu.
podružnica Ljubljana,
3 Sklepanje o. dopolnitvi upravnega
dne 23.'m'arca 1933..
sveta in nadzorstvenega. sveta. in
eventualne volitve novih upravnih in Vlahovič Vili 1. r., , Râkovec Franc 1. г-»
' predsednik T.'K. '
tajnik U. O.
nadzorstvenih svetnikov.
4. Slučajnosti.
"/ *
Na občnem zboru imajo pravico gla
sovati vsi-oni delničarji, ki so založili
Objava.
najmanj osem dni'^préd občnim zborom
vspj deset delnic pri blagajni Slovenske 4 Izgubil sem certifikat parnega kotle»
banke v Ljubljani. Vsak delničar je tovarniška št. 1424 in ga proglašam z*
-:
upravičen do toliko glasov,' kolikorkrat neveljavnega.
'
Braun Ivan, Maribor, s.r»
zastopa po deset delnic.^
.'./•,
V Ljubljani, dne :24, marca 1983.
Upravni svet.
,ji.

_

.•-..

•.•!•.-. •
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Likvidacija zadruge.
Kreditna zadruga det. trgovcev d. z
o. z. v Ljubljani je po sklepu občnega

*

•
'

837

Objava.
Izgubil sem maturitetno izpričevalo
drž5, "realke v Ljubljani za 1. 1929/80 n*
ime': Pogačnik Miro, rodom iz Ljubljana
Proglašam ga za neveljavno.
.
Pogačnik Miro s. T« •

Urtejs kraljpviiks banska oprave Dravske banovine Urednik- Pobar Robert v Ljubljani.
Tiäka ш zalaga. Tiskarna Merkur v Ljubljani; njen predstavnik; O.,Michâlek v Ljubljani. '

Poštnina plačana v gotovini.

JUGOSLAVTJJ

Kil AL JE VI NA

S L U Ž B E N I LIST
KR AL JE VSKË B AN Š K E UPRAVE DRAVSKE BANOVINE
Letnik.

V LJUBLJANI, dne 31. marca 1933.

« b i koš.

IV.

VSEBINA:
18Q. Uredba o,, sodnem poslovniku za ; sodiKa prve in druge I 182. Objava banske uprave o pobiranju občinskih troSarin
v l e t u 1933
stopnje
'
i
ÌSi. Sodni poslovnik za sodi&a iprvVin druge stopnje.
I 183. Razne objave iz »Službenih novu*.
•;. ;/:-' v'-'- ' Člen 3.
Do nadaljnje odredbe ostanejo v veljavi:
1. dosedanji predpisi o voditvi vpisnikov in o letnih
poročilih
glede stvari o prekrških, kjer spadajo ti še v
.180. "
pristojnost
rednih sodišč, kakor tudi glede pravnih sred
•; Na osnovi § 84. zakona o ureditvi rednih sodišč z stev' po njih;
';:':••
dne 18. januarja 1929. in člena* 49. uvodnega zakona za
2. dosedanji predpisi o voditvi trgovinskih in zar
zakonik o sodnem postopanju y civilnih pravdah z dne družnih registrov;
9.. julija .1930. in v soglasnosti z ministrom^ za finance,
3. predpisi o voditvi vpisnikov (dnevnikov) ш ime
"ministrom za notranje posle, ministrom zà promet in
nikov v stvareh položbe listin, da se pridobe stvarne
ministrom za vojsko in mornarico predpisujem
pravice na nevknjiženih zemljiščih po predpisih, ki
veljajo v'območju višjih deželnih sodišč v ; Ljubljani in
Splitu. [§ 217., odstavek (*), št. 6. pzk.];* _ ;
'•>
4.
predpisi
o
ravnanju
s
spiši
v
opomihjalnïir
stvao sodnem poslovniku za sodišča prve
reh, ',k'i veljajo v območju višjih deželnih šodišc" v: Ljube
in druge stopnje.*
lj ani in Splitu;
.'.'/'•
5. dosedanji predpisi o ravnanju s spiši fidejkomie.•;__• / , č l e n i . ». \т.г\у,
nih stvari,, kjer iih je.še kaj, in o vjnsnikih fiiede teh
;.. '
.;
... Predpisujem priloženi sodni poslovnik- za sodišča StVari,prve in druge stopnje, obvezno^тоб zadobi za poedina
-••'' - ' • • : ' • '
- C l e r i 4 . ' . ••'
"•'••..::
pravna območja, ko dobe za ta območja obvezno moč
: S posebno uredbose predpišejo, ,z£ ptmočja, kjer jé
zakon o ureditvi rednih'SOdAČ'z dne 18. januarja 1929.
in zakonik "p sodnem' postopanju v„ civilnih pravdah z kaj takih stvari,; vpisniki za tapijske stvari, iiadalje za
dne 9. julija 1930. Z istim, dnem. prestanejo veljati vsi intabulacijske stvari zastavne in hipotečhe,knjige, kakor
dosedanji predpisi o pïedhîétuV sodnega poslovnika, tudi; glede letnih .tabelarnih, poroëfr' o teh sodnih poslih.
kolikor niso z njegovimi odredbami in z odredbami te
,•••.' č l e n 5 . ,.
- .;,-•'.
uredbe ostavljeni v moči.

Uredbe osrednje vlade.

uredbo

;

Kolikor so v vpisnikih, in letnih tabelarnih pregle
dih o sodnih poslih, predpisanih s sodnim poslovnikom;
:
zavaro
,,; 'ÌColikor se .sklicuje Isodrù \poslWnik ' na predpise določeni podatki o' izvršilnih stvareh in stvareh"
;
v
vanja
ali
o.
stvareh
nespornega
postopanja,'
za
katere
v
zakoria o izvršbi in' zavarovanju' in zakona o sodnem
Postopanju v nespornih stvareh, k i š e nista, v veljavi, in predpisih, ki veljajo o teh stvareh danes y pàedinih
dòkftr ne dobita ta zakona obvezne moči, je razumeti s obrnočjib, ni podstave, ;.sodiščem tistih področij,'kjër še
temi predpisi ustrezne predpise sedaj Veljavnih zakonov. ne veljajo predpisi, ki dajejo podstavo za take podatke,
Ce takih predpisov ni,,;je smatrati, dokler ne dobita ni izpolniti dotičnih stolpcev vpisnikov, odnosno' letnih
.''.•• '",'" '"',
"'.'.'•
omenjena zakona; •obvezne močiv da se (sodni 'poslovnik tabelarnih pregledov. .
ftan јц n e , sklicuj ev in da, odr e4be?,s6dnega -, poslovnika, ki :
* Ces. naredba o tretji delni'noveli Tc<oh2. drž. za
š
e opirajo na take predpise, ne(.veljajo. >. '
koniku z. dne 19, marca' Ш&, drž. zafc.št.: 69, in ukaz
*'>ŠluŽbeno riovine kfaljeVitiö Jugoslavije« ž .dne • pravosodnega-ministrai dne 26; marca 1$16., držVžak;
Štev. 87,
%• januarja 1932., St. 20/VII/58, ,. \. .
,
Clèri 2.

.
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kpr. — za uredbo o poslovnem redu za redna ka
zenska
sodišča z dne 21. novembra 1929. (»Službene
Odredba § 64., odstavka ('), sodnega poslovnika o
novine« št., 286/CX.VI);.
potrebnem presledku med vrstami pri izdelavi odprav
mz. — za menični zakon z dne 29. novembra 1928.
kov se ne uporablja, dokler velja pravilnik o trošenju
(»Službene
novine« št. 295/XCIV);
pisarniškega in drugega materiala, rabi pribora in opra
pzk.
—.za
pravilnik za voditev zemljiških knjig z
ve v državnih uradih in ustanovah in uporabljanju kre
dne
17.
februarja
193Д™ (»Službene novine« št. 64/XIX);
dita za poštno-telegrafsko-telefonske stroške z dne
pst.
—
za»
pravilnik*o izvrševanju zakona o sodnih
18. maja 1932.' (»SluflJéne novine« št. 1Ì7/LHI),* ampak
taksah
z
Лпф
11.
j
u
n
i
j
a 1930. (»Službene novine«
2
je uporabljati odredbe tega pravilnika.
št. 134/L)!
- . • '•
'.,
•• , '
• Člen 7.
'• - spo. — za1 uredbo-»'sodnih pologih^ o izdajanju de
. . Predpisi § 27. sodnega poslovnika se do nadaljnje narja in denarnih vrednosti in o postopanju z vrednost
odredb« ne uporabljajo v tistih območjih, v katerih ni nimi pc&ljkjami, #oslahi&ii I sodiščem;
sp. — za sodni poslovnik;
predpisano opravljanje dveh pisarniških izpitov, odnosno
stz. — za stečajni (konkurzni) zakon z dne 22. no
za ^zemljiškoknjižne uradnike opravljanje prvega pisar
vembra 1929. (»Službene novjne« št. 292/CXV);.
.,' ...
niškega poleg zemljiškoknjižnega izpita. tpr. ..7Г.. zai-uredbo o .poslovnem, redu za državna, tožil?
stva z dne 21. novembra 1929. (»Službene novine«
Člen 8.
•
Predpisi § 58. sodnega poslovnika se ne uporab št. 286/CXVI);
•ucpp. — za uvodni zakon za zakonik o sodnem po
ljajo, dokler ne izda minister pravde uredbe o noše
stopanju v civilnih, pravdah (civilni pravdni postopnik)
nju halje.
.. • :. - i
z dne 9. julija.l930:.,(»Slulbéne novine« St.. 171/LXV) ;
""Člen 9. •
ukz. — za zakon, s katerim se uveljavljajo in uva
Predpisi 8. poglavja • I. dela sodnega poslovnika o
jajo kazenski zakonik, zakonik p sodnem kazenskem
oddelku za prepisovanje se do nadaljnje odredbe ne
postopanju in zakon, o izvrševanju kazni na prostosti z
uporabljajo v tistih območjih, kjer taki predpisi doslej
dne 16. februarja 1929. (»Službene novine« št. 47/XXI);
niso veljali. Dokler se ne izda zakon o prisilnem izter
čz. — za čekovni zakon z dne 29. novembra 1928.
jevanju pristojbin, denarnih kazni, in stroškov kazen
(»Službene
novine« št. 295/XCIV);
skega postopanja, je uporabljati odredbe §§ 211., odstav
u. .z. — za zakon o'uradnikih z dne-31. marca. 1931.
ka ( 3 ), 213. in 214. sodnega poslovnika samo toliko,
kolikor imajo podstavo v dotičnih : dosedanjih predpisih. (»Službene novine«. St.?-73/XXII).
Člen 6.

. Člen 10.
'.
V
"priloženem
poslovniku
so uporabljene nasltednje
;
kratice: ., . ,
n p . — za zakon o sodnem nespornem postopanju
(nesporni postopnik);
cpp. — za zakon o sodnem postopanju v civilnih
^pravdah (civilni pravdni postopnik) z dne 13. julija 1929.
(»Službene novinec št. 179/LXXV);
za. — za zakon o advokatih z dne 17. marca ft)29.
(»Službene novine« št. 65/XXVIII) ;
zb. —' za zakon ò javnih beležnikih (notarjih) z dne
11. septembra 1930. (»Službene novine« št. 220/LXXVII);
zzk. — za zakon o zemljiških knjigah z dne 18. maja 1930. (»Službene novine« št. 146/LIH);
' zik. — za zakon o izvrševanju kazni na prostosti z
dne 16. februarja 1929. (»Službene novine« št. 47/XXI);
zozk. — za zakon o notranji ureditvi, osnavljanju in
popravljanju zemljiških knjig z dne 18. maja 1930.
(»Službene novine« št. 146/LIII);
zpr. — za zakon o prisilni' poravnavi izven konkurza. z dne 22. novembra 1929. (»Službene novine!
št, v 282/CXV);
'.
'
' ..
zs. — za zakon o ' sodnikih rednih sodišč z dne
8. januarja 1929. (»Službene novine« št. 20/X);
zst. — z a zakon o sednih taksah z dne 30. maja 1930.
(»Službene novine« št. 134/LÌ); ,
zus. — za zakon o ureditvi rednih sodišč z dne
18. januarja 1929. (»Službene novine« št. 20/X);
ip. — za zakon o izvršbi in zavarovanju (izvršilni
postopnik) z dne 9. julija 1930. (»Službene novine«
St 165/LXlI); • • ' ' • ' . '
kp. ^— za zakonik o sodnem kazenskem postopanju
s dne 16. februarja 1929. (»Službene novine« Št 45/XX);
• »Službeni list« št'. 440/47 iz 1. 1932.

Člen i l .

' ••• •

Ta uredba dobi Òbyezno moč,.ko se razglasjl v .»Služ
benih novinah«,, '/". '\ •..,,...
'
,
V Beogradu,' dne 25. oktobra 1932.; št. 79.410, U-91.
'•Hf:':'
Minister pravde
dr. I. Šumenković s. r.

181.

Sodni poslovnik
za sodišča prve № druge stopnje.*
Občne odredbe o sodni službi.
1. .poglavje.

'Uprava sodišč.
Občno področje starešine sodišča.
• '.
л§1.
(*) Predsedniki zbornih sodišč in starešine sreskih
sodišč so nositelji sodne upraVe in kot taki predstavljajo
sodišče (§§'8., 18., ,30., '36..'.zus..).'
(2) KolikorVse ne, govori v tein poslovniku izrecno o
starešini šreskega sodišča, se uporablja naziv starešina
;

* »Služb, nov.« ž dne 28. I. 1933., St. 20/VII/59.
Popravi naslednje, med 'tiskom ugotovljene pogreške:
V § 84., (»V pristavi'v 5. vrsti za besedo »način«
(§ 160., druçri odst-v: kp.)v
У § 84., ( s ), zadnja vr.sta, je pravilno: (§298., p r Vi
odstavek, np.). • ' " " .
V § 86., p), druga Vfsta/je pravilno: § 37. (ne"7S!);.

36. koe,
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sodišča kot občna označba.za predsednika zbornega sodi
šča in starešino sreskega sodišča. .

(•) Dvome, ki se pojavijo glede uporabe poslovnika,
odstranja g svojimi navodili starešina sodišča. Njegovo
navodilo (tolmačenje) je obvezno, dokler ne izda višje
§ 2.
,
oblastvo, kateremu se mora izdano navodilo sporočiti,
(l) Starešina sodišča [§ 1., odstavek (»)] skrbi za druge odredbe.
§5.
zakonito in hitro voditev sodniških in ostalih poslov.
S tem, da prisostvuje kdaj; pa kdaj razpravam in pre
(*) Na vsako številko >Službenih novine, >Zbornika
tresom, da pregleduje spise, vpisnike in ostale pomožne zakona i uredaba«, drugih službenih listov in njihovih
knjige [§ 26., odstavek (?)], po potrebi pa tudi s tem, da prilog Je takoj po prejemu pritisniti sodni pečat in prepribavi poročila in popise zastalih predmetov [§ 373., jémni zaznamek (§ 108.). Ob Istem Času je priobčiti wdodstavek (»)], mora biti neprestano poučen o poteku nemu osebju vsebino dotične številke.
poslov, mora odstranjati zavlačevanja in nepotrebno ob
(2) Starešina sodišča določi uslužbenca, ki mu je
zirnost in zahtevati red in točnost pri vseh vrstah poslov. zbirati novine, liste in njih priloge in jih po Številkah
(*) Starešina sodišča vodi nadzor nad sodnim oseb urejene hraniti v trdih platnicah; vsak letnik pa je treba
jem in njegovim poslovanjem, - opravlja poizvedbe po vezati in hraniti v knjižnici. Pri tem uslužbencu vpo
konkretnih pritožbah in Izdaja zaradi odprave nedostat- gleda a lahko sodno osebje poedine številke.
( ) Službeno izdajo poslovnika je treba dati vezano
kov potrebna navodila in naredbe, kolikor ne spada to
uslužbencem na razpolago v zadostnem številu.
v pristojnost koga drugega. I
(*) Za vsak sodni oddelek, ki opravlja izvršilne
(») Predsednik okrožnega sodišča izvršuje tudi dolž
nosti, predpisane v tretjem do šestem odstavku § 5. kpr. posle, je treba nabaviti v trdni vezavi >Pravilnik o
(*) Če so po tem poslovniku možni različni načini dolžnostih in upravičenosti izvršilnih organov«. .
(») Predstojnik sodne pisarnice kakor tudi upravi
poslovanja, skrbi starešina sodišča, da se zavaruje
telji
oddelkov sodne pisarnice morajo skrbeti, da se
namenu primerna in po možnosti enaka praksa v sodnih
poslih, in izdaja v tej šmerf potrebne naredbe, katere dopolnjujejo službene knjige, ki so omenjene v predhod
mora sporočita predsedniku neposredno nadrejenega nih odstavkih, z morebitnimi izpremembami in dopol
nitvami takoj, ko se razglase.
4
zbornega sodišča '[§ 95., odstavka (*), in (*)].
Nadomeščanje starešine sodišča ali sodnika
sreskega sodišča.

Objavljanje novih predpisov, razpisov itd. po starešini
sodišča,

§3.

§6.

i ) Če je predsednik apelacijskoga sodišča zadržan
ali Če je njegovo- mesto izpraznjeno, ga nadomešča v
vseh službenih poslih podpredsednik; Če pa ta 'ni postav
ljen ali' če je zadržan, ga nadomešča po činu najstarejši
sodnik apelacijskega sodišča (§ 85. zus.).
(*) Če je predsednik zbornega sodišča prve stopnje
zadržan ali če je njegovo mesto izpraznjeno, ga nado
mešča v vseh službenih poslih po činu najstarejši sodnik
istega sodišča (§§ 18., 30. zus.).
(a) Če je starešina sreskega sodišča zadržan ali če
je njegovo me3to izpraznjeno, ga nadomešča po-činu
najstarejši sodnik istega sodišča' (§ 11., prvi odstavek,
zus.).
(*) Če v sreskem sodišču, ni sodnika,, ki bi nado
meščal zadržanega.starešino sodišča, odredi predsednik
nadrejenega zbornega sodišča prve stopnje, kateri sodnik
tega zbornega sodišča ali sosednjega sreskega sodišča
iz območja istega zbornega sodišča naj nadomešča
zadržanega starešino sodišča bodisi za določen čas, bodisi
za poedini primer (§ 11., drugi odstavek, zus.).
[ , (s) Prav to< velja, Če je zadržan Itak drugi sodnik
sreskega sodišča, a pri sreekem sodišču ni drugega sod
nika, vštevši starešino sodišča, ki bi ga nadomeščal.

(*) Starešina sodišča opozarja na primeren način
sodnike in sodno osebje na tiste zakone, naredbe in
navodila, razglašene v »Službenih novinah«, ki ee nana
šajo na njihovo službeno poslovanje, opozarjajoč Jih zla
sti na uporabo izpremenjenih in dopolnjenih predpisov,
dokler se ne prepriča, da se je sodno osebje zadostno
z dotičnim! predpisi seznanilo.
0
(2) Razpise in naredbe nadrejenih oblastev, ki nieo
razglašene s tiskom, odločbe in pripombe nadrejenih
oblastev, ki utegnejo služiti kot navodila za bodoče
primere, kakor tudi priobčila drugih oblastev, ki so za
sodno poslovanje občnega pomena, priobči starešina
sodišča z vročitvijo prepisov, s starešinsko naredbo ali
na drug primeren način sodnikom in sodniškim pomoč
nikom, sodnemu administrativnemu osebju pa, kolikor
se nanaša na njegovo področje.
(s) V ta namen izroča vložišče odločbe sodišč prav
nih sredstev neposredno starešini sodišča, kolikor ne
izda, ta nasprotne naredbe za predmete, po katerih je
odrejen pripor ali zapor, ali za druge nujne stvari. Če
dospe kikšno priobčilo občne važnosti drugemu usluž
bencu v sodišču, mora o tem obvestiti starešino.
i«) Opozoritve, navodila in pouk nadrejenih sodišč
ali. oblastev, ki. so namenjeni pòedinim sodnikom, priobči starešina sodišča tem zaupno.
. •
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Skrb za enotnost v sodnih poslih.

Posli sodne Uprave.

,

l

! ( ) če opazi starešina sodišča, da se, rešujejo pravne
stvari iste vrste v poedinih sodnih oddelkih (senatih) na
različen način, se mora sporazumeti s eodniki, da se
doseže enotno postopanje. ,
' ; O Predstojnik sodne pisanitce (§ 28.) skrbi za
enota© postopanje ; v vseh oddelkih sodne pisarnice.

Л '.'."V.

§7.

(*) Posle sodne uprave Vrši starešina sodišča po
navodilih nadrejenih sodno-upravnih oblastev, kolikor ne
'spada po zakonu vržitev teh poslov v pristojnost senata
ali posebnih komisij. :. ... -.:
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(2) Starešina sodišča sme uporabljati po potrebi za
posle sodne uprave tudi sodnike in sodniške pomočnike.
Kolikor so dani ti posli sodne uprave v delo sodnikom
ali sodniškim pomočnikom, so ti dolžni držati se navodil
starešine sodišča, opraviti poizvedbe, ki jih on odredi,
in pripraviti odločbe.
(?) Predsedniki apelacijskih sodišč, s pooblastitvijo
ministrstva pravde, dano na predlog predsednika apelacijskega sodišča, pa tudi predsedniki večjih zbornih
sodišč si jemljejo lahko pri poslih sodne uprave za
pomočnike sodnike in sodniške pomočnike, ki jih upo
rabljajo izključno ali pretežno za. te posle.
(*) Posli sodne uprave se vodijo v oddelku sodne
pisarnice starešine sodišča tudi, če jih rešuje senat ali
komisija. Tudi v teh primerih izda starešina sodišča
potrebne odreabe, da se izdani sklepi pripravijo in
izvrše.
Poedini posli sodne uprave.
§8.
(*) Posli, ki spadajo v področje sodne uprave, so v
glavnem ti-le:
1. občna navodila, odredbe in pouki (§ 365.);
2. mnenja o predmetih pravosodnega zakonodajstva
in sodne uprave; ostali zakonodajni posli; predlogi o
izpremembah v ureditvi sodišč; predlogi o izpremembah
službenih naredb, izdanih za sodišča vobče ali za poedine
organe, in o izpremembi predpisov, ki se nanašajo na
sistemizacijo sodnega osebja;
3. posli, ki se nanašajo na sodno ureditev, kakor:
premestitev sedeža sodišča, izprememba območja sodi
šča, sodni dnevi, ustanovitev sodišč za mlajše mlado
letnike (§ 435. kp.), ureditev obrtnih sodišč in sodišč
delavskega zavarovanja;
4 osebne stvari sodnikov in sodniških pomočnikov,
uradnikov, zaposlenih pri sodišču, in uradniških pri
pravnikov, razen predmetov, omenjenih pod štev. 10„
osebne stvari zvaničnikov, služiteljev, oseb v sodni
praksi, stvari o službenih haljah, predlogi za popolnitev
službenih mest, uslužbenski listi;
5. osebne stvari častnih sodnikov, branilcev, sodnih
zdravnikov, duhovnikov, učiteljev sodnih zaporov, stalno
zapriseženih tolmačev in izvedencev, zadružnih revizor
jev, zaprisega borznih razsodnikov, meš^tarjev (posred
nikov), merilcev in drugih oseb, ki vrše podobne posle;
6. osebne stvari vršilcev dolžnosti državnega tožilca
pri sreskih sodiščih, pogodbenih uslužbencev (uradnikov
in dnevhičarjev); "
7. razpored poslov, sestavljanje stalnih senatov (§§19.,
30., 37. zus.), služba ob nedeljah, praznikih in ponoči,
imenovanje sodnikov za mlajše maloletnike, (§436. kp.),
postavljanje sodnikov za člane komisij za ocenjanje in
drugih senatov in komisij upravnega značaja, kakor tudi
za člane sodišč, ki niso redna sodišča;
8. sestavljanje, dopolnjevanje in opravljanje seznamkov prisilnih upraviteljev (§ 88. ip.), list upraviteljev
stečajne mase (§ 86., poslednji odstavek, stž.) in porav
nalnih upraviteljev (§ 18., tretji odstavek, zpr.), list
izvedencev in tolmačev;
9. izpitne stvari vseh vrst, strokovni tečaji, sodniška
pripravljalna služba, pripravljalna služba uradnikov in
uradniških pripravnikov (zvaničnikov, linevničarjev) ;
!
i0. predmeti podčastnikov vojske, mornarice in orož-t
niŠtva. ki se nanašajo na pripravljalno službo, da pri
dobe pogoje za postavitev na uradniška mesta, (§ 8; u. zv) ;

11. disciplinske stvari sodnikov in sodniških pomoč
nikov, uradnikov in uradniških pripravnikov, zvanični
kov, služiteljev in dnevničarjev;
12. upokojitve, odmerjanje pokojnin, miloščin, odpustnin, pogrebnin in podpor po § 95. u. z.;
13. stvari advokatov in javnih beležnikov (notarjev),
advokatskih in notarskih pripravnikov, sprejemanje in
čuvanje občnih pooblastil, izdanih advokatom ali drugim
osebam, stvari zakotnih pisačev, razen stvari ia § 120. za.
in § 239. zb.;
14. proračuni, službeni denar vseh vrst, službeni
računi, potni in selitveni stroški;
15. nastanitev sodišč in zaporov, nakazovanje (izpla
čilo) najemnin, gradbene stvari, oprava, uprava državnih
zgradb, danih sodni upravi v ukoriščanje in upravljanje;
16. vse stvari uprave zaporov in nadzora näd njimi,
nadalje stvari oseb v.priporu in obsojencev, pobega iz
zapora, kolikor niso v zvezi z disciplinsko . stvarjo
(št. 11.), posli starešine sodišča v zvezi z izvrševanjem
kazni na prostosti v drugem kraju, izvrševanje smrtne,
kazni;
17. službeni, nadzor, izločitve, pregled, sodišč, pre-,
gledovanje voditve denarnih knjig,, računa ò stroških
kazenskega postopanja in računa o materialnih stroških
razen stroškov kazenskega postopanja, dépozitnega dnev
nika in depozitnega partijälnika (§ 48. spo.), mesečno
poročilo o stanju pologov;
18. posli posvetovalnega odbora osrednjih sodnih
zaporov;
. "
19. osnavljanje, dopolnjevanje in nabavljanje zemlji
ških knjig (rudniških knjig in zemljiških knjig železnic
in javnih kanalov); _ . . . - , .
20. občne odredbe o denarni knjigi, računu o stro
ških kazenskega postopanja Лп računu! o; materialnih
stroških, razen stroškov kazenskega postopanja, nadalje
o depozitnem dnevniku in depozitnem partijalniku,
hranjenje zaplenjenih stvari (§. 143. kp.), in stvari, ki
služijo za dokaz;
211 knjižnica;'
. 22. arhiv, izločanje in uničevanje spisov;
23. periodična poročila in, spiski, statistika;
24. predmeti o ustanovah (zadužbinah);
25. ostali posli sodne uprave.
(2) Vsi ostali posli sodne uprave, ki niso navedeni
v skupinah pod št. 1. do 24.,- se uvrste v tisto skupino,
katere predmetom soi najbližji, sicer pa v skupino pod
št. 25., v katero spadajo tudi ti-le predmeti: zahtevki
grajanov po členu 25. zs. (pred vložitvijo tožbe) in vsi
upravni posli v zvezi's tožbo in postopanjem po tem
členu, povračilo škode neopravičeno obsojenim osebam
(XXV. poglavje kp.), kolikor jih je reševati v upravnem
postopanju (§ 469. kp.), zahteve za pregled spisov občne
stvari o varstvenih povèrjènistvih (§§ 206. in nasi, np.)
in o varstvenem svetu (§§ 212. in nasi; np.).
Postopanje pri popolnjevanju izpraznjenih mest.

'

§9.
i ) Če je prosilec za mesto, za katero je razpisan
natečaj, v sodni službi, izroči svojo prošnjo starešini
sreskega sodišča, odnosno predsedniku okrožnega ali
apelacijskegà sodišča, pri katerem službuje. Prošnji
mora priložiti svoj opis po obrazcu posi. št. 1, kjer
izpolni samö prve štiri razpredelke. Starešina (pred
sednik) sodišča izpolni peti-tazpredelek in priloži pre1
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pisé kvalifikacijskih listov za poslednja tri leta, če jih
je kàj, in odpošlje potem prošnjo s prilogami vred preko
nadrejenih predsedništev okrožnega in apelacijskega
sodišča predeedništvu apelacijskega sodišča, v čigar
območju je sodniško mesto, za katero je razpisan natečaj.
Predsedništva okrožnega iri apelacijskega sodišča, po
katerih se prošnja pošilja, prilože svoje beležke o oceni
in mnenje' personalnega1 sehata, če'to minister pravde
zahteva.
'
. ... .. ' . i
(2) Če je prosilec v drugi državni službi, mora pri
ložiti svoji prošnji listine, da izpolnjuje zakonske pogoje
za mesto, za katero se nateca, in pmenjeni svoj opis
[odstavek (')] in izročiti prošnjo starešini urada, kjer
službuje. Starešina tega urada priloži prepis kvalifika
cijskih listov za poslednja tri lèta, če jih je kaj, in izpolni
peti razpredelek opisa, pa odpošlje prošnjo neposredno
predsednišfvu apelacijskega sodišča,' v čigar območju je
mesto, za katero je razpisan natečaj..
(») Prosilci, ki niso v državni službi, morajo vložiti
prošnjo neposredno pri predsedništvu apelacijskega
sodišča, v čigar območju je mesto', za katero je razpisan
natečaj. Ti prosilci morajo priložiti svoji prošnji vse
listine, navedene .'.¥ § 3. zakona o uradnikih in v členih
2. in 3. zakona o 'sodnikih rednih sodišč.
(«) Predsedništvo apelacijskega sodišča, v čigar ob
močju je mesto, za katero' je razpisan' natečaj, priloži
prošnjam iz svojega območja svoje beležke o oceni, če
jih je kaj, in tudi, če to zahteva minister pravde, mnenje
personalnega senata, sestavi *pö izteku ' na tečajnega roka v
po obrazcu posi. št. 2. razpreglednico vseh natečajnikov
in jo vpošlje z vsemi prošnjami vred ministru pravde.
(8) Kolikor je to z zakonom določeno (§§ 23., prvi
odstavek, in 37., drugi odstavek, zus.), odda mnenje za
popolnitev mesta sodnika pri okrožnem sodišču, stare
šine sreškega sodišča ali sodnika sreskega sodišča tako
personalni senat okrožnega sodišča kakor tudi senat
apelacijskega sodišča, če je treba popolniti mesto pred
sednika, podpredsednika, sodnika /in tajnika apelacij
skega sodišča ali predsednika zbornega sodišča prve
stopnje, odda irinenje personalni senat apelacijskega
sodišča (§ 37., drugi odstavek, zus.) in,redna občna seja
kasacijskega sodišča (§50. zus., člen 13., četrti odstavek,
2s.)> če pa je treba popolniti mesto sodnika in tajnika
kasacijskega sodišča, redna občna seja kasacijskega
sodišča.
(") У oddelku sodne pisarnice predsednika okrož
nega sodišča in v oddelku sodne pisarnice predsednika
apelacijskega sodišča se vodijo za.vse njima podrejene
uslužbence posebne. beležke o mnenjih, oddanih o teh
uslužbencih ob natečaju zà kakšno izpraznjeno mesto
[odstavka (*) in (")] in ob..pregledu sodišča, kjer ti
uslužbenci službujejo [§ 98., odstavek ,'C1)], po obrazcu
Posi. št. 3. Te beležke se prilože k uslužbenskemu listu,
°dnosno *k prepisu" uslužbenskega lista, ki jih vodijo
omenjeni predsedniki, Če godijo uslužbenski list.
O Mnenja, ki jih oddajo o sodnih uslužbencih sodni
^inšpektorji ob, pregledovanju -sodišč, ,se beležijo pri
uiiuistrđtvu pravde.
.
. . 0) Odredbe prednjih, odstavkov se uporabljajo
ustrezno na" trgovinska sodišča,. kolikor gre za osebje
takšnega sodišča.: . .
,...'•-.•'
• '

njih čin, njihove sposobnosti in stvarno nagnenje, kakor
tudi, da se po možnosti uporabljajo vsi sodniki izmeno
ma v vseh panogah pravosodstva. Glede razdelitve
poslov med sodnike apelacijskega sodišča je postopati
po predpisih § 37. zus.
(*) Po potrebi smejo hiti predsednik senata in sod
niki'stalni člani ali namestniki v več senatih (§§ 19.,
drugi odstavek, 30. zus.) ali odrejeni za sodnika poedihca ali za preiskovalnega sodnika.
(s) V senatih, ki rešujejo pravna sredstva, pred
sedujejo po možnosti sodniki, ki so obravnavali prej na
prvi stopnji predmete iste vrste. Priporočljivo je pri
vzemati v take senate tudi. mlajše sodnike.
(*) Senate, ki rešujejo prizive, odnosno rekurze zo
per sodbe, odnosno sklepe obrtnih sodišč, je sestaviti v
prvi vrsti iz sodnikov, ki so se seznanili v dotedanji svoji
službi z razmerami v rokodelstvu, industriji, trgovini in
drugih obrtih. V senate za stečajne stvari in za porav
nalne stvari je odrejati v prvi vrsti sodnike, ki so.
zaposleni kot stečajni sodniki ali poravnalni sodniki.
(5) Za vsak senat se odrede namestniki predsednika
in članov senata,' ki stopijo, če so. ti zadržani, y senat
kot njih namestniki.
.(•) če je predsednik senata poročevalec po kakšnem
predmetu, predseduje namesto njega najstarejši član
istega senata.
Zaposlovanje sodnikov pri sreskih sodiščih.
§11.
Starešina sreskega sodišča odredi, katere posle naj.
opravljajo poedini sodniki, pri čemer mu je gledati na
to, da se posli uspešno dovršujejo in da se sodniki
kolikor moči v vseh panogah pravosodja izpopolnjujejo.
2. poglavje.

Razpored poslov.
Sodni oddelki. Občni predpisi o razporedu poslov.
. , § 12.'
'
(*) Pri sreskih sodiščih z več sodniki poedinci in
pri zbornih sodiščih z več senati, odnosno z več sodniki
• poedinci se ustanove sodni oddelki za odrejene sku
pine poslov. Vsak sodni oddelek ima enega sodnika za
upravitelja in, če se vrše posli oddelka v senatu, uetrezno število sodnikov. Pri velikih zbornih sodiščih se sme
!
spojiti več sodnih oddelkov s posli iste Trste v eno sku
pino. Personalni senati, senati za upravne stvari, za
disciplinske stvarij komisije za izpite, za ocen janje usluž; bencev, ki niso sodniki, disciplinsko: sodišče in člani '
'senata, ki vrše samostalno posle, dodeljene senatu [§'.16.,'
odstavek •(')], niso posebni sodni oddelki.

(») Sodni oddelki se označajo z zaporednimi rim. skimi številkami. Če je spojenih več sodnih oddelkov v
eno skupino, se lahko označajo z isto številko, dodavši
črke. Oddelki, ki opravljajo samo enò vrsto poslov, äe
J lahko označajo s številko in z označbo poslovnega podjrocja, kakor n. pr.: oddelek sodnika poedinca V., oddeI lek za civilne pravde III: a,1"oddelek za stečajne in porav
Zaposlitev sodnikov/pri zbornih sodiščih.
nalne pošle.
'
'
, . f
(s) Pri vsakem sodišču je razporediti posle za ^ri-• •: • § 1 0 . " ' '
v
;' C1) Predsednik sodišča prve stopnje razporeja posle hodnjé leto pravočasno (§§ 9.,m, 30. in 37. zus.) med
ше
4 sodnike po-§§'19. in 30; zus., upoštevaje pri tem 'sodnike, po možnosti- fenakomerno. Ob izpreméinbi'v
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osebju (izmena sodnikov, daljše odsotstvo ali bolovanje
sodnikov itd.), preobremenjenosti ali mali zaposlenosti
poedinib sodnikov ali senatov, kakor tudi iz drugih
razlogov se med letom lahko! odstopi od letnega raz
poreda.
(*) Pri določanju letnega razporeda je določiti pred
vsem Število sodnih oddelkov (senatov in sodnikov
poedincev) in poslovno področje vsakega oddelka, Posle
iste vTste je dodeliti v delo enemu oddelku, delijo se. pa
med več senatov ali sodnikov poedincev samo, če je to
žbog njih velikega Števila brezpogojno potrebno. Razlike
v Obremenitvi poedinih sodnikov je izenačiti z dodelje
vanjem sodniških pomočnikov.
(») Pri zbornih sodiščih razporeja predsednik posle
med oddelke, kolikor ni predsednik apelacijskega sodi
šča po zakonu upravičen, odrediti sodnike za izvestđe
posle (§ 436. kp.). Razpored zbornega sodišča prve
stopnje je poslati predsedniku pristojnega apelacijskega
sodišča v odobritev, obenem s pritožbami sodnikov, če
je kaj teh pritožb (§§ 20. in 30. zus.).
(*) Pri sreskih sodiščih razporeja posle starešina
sodišča (§ 9. zus.), kolikor ni predsednik apelacijskega
sodišča po zakonu upravičen, odrejati sodnike za izvestne
posle (§ 436. kp.); razpored pa se pošlje predsedniku
zbornega sodišča prve stopnje v morebitno postopanje
po drugem odstavku § 9. zus.
(7) Če se razpored poslov izpremeni, lahko odredi
starešina sodišča iz važnih razlogov, da nadaljuj isti
sodnik poedinec, odnosno predsednik senata do končne
rešitve poslovanje v predmetih, po katerih so že bile
ustne razprave» (glavne ustne razprave). Kolikor je to
mogoče, nadaljujejo senati delo po teh predmetih v svoji
prejšnji sestavi.
(') Ce spada stvar, po kateri je oddelek pričel poslo
vati, po razporedu poslov v drug oddelek, ki opfravlja
posle iste vrste, se odstopi stvar temu drugemu oddelku
samo, če bi se s tem njena rešitev pospešila. Pravne
stvari, po katerih so že bile ustne razprave (glavne
ustne razprave), dovrši dotedanji predsednik senata
(sodnik poedinec). Če pošlje stranka svoj predlog po
grešno nepristojnemu oddelku, ga izroči vložišče (§ 35.)
v rešitev oddelku, ki je pristojen po razporedu poslov.
Razpored poslov pri sreskih sodiščih,
§13(*) Stvari pravdnega postopanja kakor tudi stvari
mandatnega in meničnega (Čekovnega) postopanja, tožbe
in predlogi v opominjalnem postopanju se razporejajo
po začetnih črkah toženčevega rodbinskega imena, kjer
pa je več tožencev, po imenu prvega izmed njih ali pa,
če to zahtevajo posebne razmere v območju, po toženčevem prebivališču. Vendar se lahko dodele pravne
stvari posebne vrste, če je to za rešitev koristnejše,
enemu sodnemu oddelku, neglede na načela razporeda
poslov^ ki so sicer odločilna (n. pr. pravde zaradi od
škodnine zbog nezgode v železniškem ali avtomobilskem
prometu, zaradi priznanja očetovstva. >malotne stvari
itd.). Za stvari, navedene v §§311., 352., točki a), za
stvari sodne poravnave po § 529. cpp. in za predloge
za odložitev, ki so podani zunaj izvršilnega postopanja,
velja isti razpored kakor za pravdne stvari. Tožbe zbog
ničnosti, tožbe za obnovo (§ 6ß3. cpp.), nasprotne tožbe
(§ 94. cpp.), tožbe po §§ 34. in 35. ip., kolikor ee vlagajo
pri sodišču, ki je izdalo izvršilni naslov, ki pa ni obenem
izvršilno «"dlšče, se dodele oddelku, pristojnemu za
glavno stvar.

(*) Sodne odpovedi rabokupnih pogodb, predlogi za
izdajo naloga, da se predaj ali prevzemi rabokupm* pred
met (§§ 655. cpp. in nasi.), se lahko poverijo enemu
sodniku,
'.
(*) Sodniški posli opravljanja izvršb se po možnosti
ne dele. Če je delitev neobhodna,, jo je izvršiti glede na
zavezančevo prebivališče. Predlogi za dovolitev izvršbe
spadajo pri izvršilnem sodišču v oddelek izvršilnega
sodnika, če pa je ža opravo izvršbe drugo sodišče, pri
stojno ali če je podan predlog za prisilno upravo rabokupnega predmeta, jih rešuje sodni oddelek, ki je izdal
izvršilni naelov. Pravne spore po § 21. in 36. ip,, če pa
je pravdno sodišče Obenem izvršilno sodišče, tudi pravne
spore po §§ 34. in 36. ip. rešuje sodnik, ki posluje po
dotičnem izvršilnem predmetu; isti sodnik rešuje tudi
predloge za opravo razodetne prisege in predloge za
odložitev, ki se podajo med izvršilnim postopanjem.
(4) če. je izjemoma treba deliti zemljiškoknjižne
stvari, se vrši razpored po odrejenih okoliših (občinah).
Stvari, ki so v zvezi s polaganjem listin, osnavljanjem
in dopolnjevanjem zemljiških knjig in z agrarnimi ope
racijami, ali ki se nanašajo na upostavitev skladnosti
med zemljiško knjigo in katastrom, so obsežene v raz
poredu zemljiškoknjižnih stvari,, ( ',
(e) Ostale pravne stvari nespornega postopanja se
razporede po odrejenih.okoliših ali po. začetnih, črkah
rodbinskega imena zapustnikov zapuščine, varovancev
(oskrbovancev), posvojencev ali drugih oseb, na katere
se nanaša postopanje. Ta razpored se nanaša tudi na
vse posle, omenjene v točki b) § 352. Podstava, ki se
je usvojila za razpored nespornih stvari, sé mora po
možnoeti obdržati.
(") Kazenske stvari je razporediti po začetnih črkah
rodbinskega imena obdolženca (prvega obdolženca) ali
pa po kraju, kjer. se je kaznivo dejanje storilo.
(7) Stvari pravne pomoči ee* dodele praviloma ene
mu oddelku; če pa je treba; se dele po istih načelih
kakor civilne in kazenske stvari.
, •'
(8) Stvari sodne uprave se ae delijo.
(•) Prednje odredbe ne posezâjo v posebne pred
pise, ki veljajo glede kazenskih stvari zV» mlajše rnatoletnikein varstvene stvari, ki so s temi v zvezi (§§ 435486. kp.).
'•
'''"....
Razpored poslov pri zbornih sodiščih prvè stopnje.
•

Ф

• '

'.

§14.

(*) Za razpored stvari pravdnega postopanja, kakor
tudi meničnih (čekovnih) stviari-in pritožb zbog ničnosti.
zoper sodbe borznih razsodišč, veljajo načela § 13.,
odet. (»). Vendar se pri zbornih sodiščih s posebno
velikim številom poslov smejo deliti stvari občne pri
stojnosti od stvari posebne pristojnosti (pristojnost v
trgovinskih, pomorskih in rudniških stvareh). Pri ^manj
ših zbornih sodiščih' se dòdele predmeti, za katere je.
pristojen senat, in predmeti,' za katere je pristojen
sodnik poedinec, enemu oddelku.
(») Izvršilne stvari se delijo po načelih § 18.,
odet. (*)'. Predlogi zc dovolitev izvršbe na osnovi ino
zemskih izvršilnih naslovov se dodelè oddelkom, ki
rešujejo po razporedu poslov pravdne stvari',
(•) Stečaji in prisilne poravnave se dodeljujejo
enemu senatu. Če je pristoien trgovinski senat (§ 63.
stz.) ali rudniški #enat (§ 64. stz.), vstopi v ta senat
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Razvidnica o razporedu poslov.
predsednik ali en 'član trgovinskega,'odnosno rudni
škega senata.
§ 17.
(«) Posli trgovinskega in zadružnega registra se ne
1
C ) Pri vsakem sodišču je eestaviti razvldnico. V
delijo; če je delitev neobhodna, se vrši po delitvi trgo
razvidnici se razlože poedine skupine poslov, številke
vinskega ' registra, v njegovih ' skupinah po začetnih
sodnih oddelkov, imena sodnikov (predsednika in članov
črkah'lirme. '
senata), predstojnika sodne pisarnice, upraviteljev od
e
• ( ) Za razpored zemljiškoknjižnih predmetov (pred delkov sodne pisarnice in ime voditelja denarne knjige
meti zemljiške knjige,' rudniške ..knjige in zemljiške
(računa o materialnih stroških, razen stroškov kazen
knjige Železnic in javnih kanalov) kakor tudi za razpored
skega postopanja, Tačuna o stroških kazenskega posto
poslov nesporne pristojnosti, in poslov pravne pomoči, panja) in slednjič oznako sodniških sob in poedinih
veljajo načela § 1 3 . , odst. (»), '(") ..W O- Reševanje oddelkov sodne pisarnice.
nespornih stvari se dodeli v delo enemu senatu..
(3) Razvidnica se izobesi na vidnem mestu pri vhodu
' (')" Posli zbornega sodišča po. stvareh iz pristojnosti v sodno zgradbo, po hodnikih, v vložišču in v vsakem
obrtnih 5оШ'se. ne delijo[.§ 93., o d s t , ^ ) , črka d)].
sodnem oddelku. Vanjo je vpisati morebitne,. izpre(7) Za razpored kazenskih stvari, .kamor spadajo membe, po potrebi jo je sestaviti na novo.
tudi stvari po § 1 0 . , št. ;1., kp-, veljajo načela § 18.,
odst. j(•)..Stvari izredne.omilitve kazni.in pomilostitve
in predmeti povračila pravic, izgubljenih' po kazenski
3. p o g l a v j e .
sodbi, se .dodele praviloma oddelku, ki je sodbo izdal.
(?) Prizivi i n r e k u r z i v civilnih pravnih stvareh in
Delovni čas in sodne počitnice.
prizivi in pritožbe, v kazenskih stvareh «ee dodele sodi
ščem prve stopnje* katerih•; odločbe se pobijajo. Raz
Delovni čas,
pored poslov glede prizivov velja tudi za rešitve o
§18"
zahtevi, naj se, sodniki sreskih sodišč'izločijo (§§ 17. do
- t *
. . . .
23..cpp.), in o sporu glede pristojnosti v civilnih pravnih
0) Kolikor, ne odredi minister pravde drugače, -je
stvareh taedsreskimi sodišči (§42. cpp.). Te stvari se
pisarniški čas ob delavnikih 7 ur.
•. ,
dele po sodiščih, ki-sošpiso poslala.
( s ) Razpcft-ed, delovnega časa, ki je lahko tudi: ne
'(') Glede kazenskih 'stvari mlajših màlolètnikòv ih prekinjen, določa, če v tem pogledu ni odredil minister
varstvenih stvari, ki so s temi v zvezi^ veljajo posebni pravde drugače, za vsako sodišče apelacijskoga območja
predpisi, ki o tem obstoje (§§ 434.,' 430, kp.)'.
,
predsednik apalacijskega sodišča glede na službeno ko
(10) Stvari sodne uprave se ne delijo; toda pred- rist, na razmere in običaje v poedinem kraju, na pod
sednik jih lahko dodeli, kolikor'niso zanje po posebnih
nebje, na prometne. zveze, kakor tudi na vse druge
predpisih pristojni posebni senati ali ; komisije, po stal- okolnosti, ki jih je jemati pri tem v poštev.
nem razporedu sodnikom, zaposlenim v upravnih stvareh
(") Delovni čas, njegova razdelitev, vsaka izpre[§ 7., odstavek ' ( ' ) ] . ' Reševanje' o izločitvi'članov zbor- memba v času in dan, ko nastopi, se objavi pravočasno
- nega-sodišča po § 21. cpp\ 'sé pòveri ènemu ali več na sodni oglasni deski (§41.).
senatom.
(4) Sodniki in ostali uslužbenci morajo biti na poziv
starešine v službi tudi preko določenega delovnega časa,
Razpored poslov pri apelacijskih sodiščih.
če to zahteva službena korist (§ 82. u. z.). Nujni posli se
morajo dovrševati neglede na predpisani delovni čas.
.
§ 15;-;/ ;-•'-;
(»j Pri apelacijskih sodiščih se razporede posli po Časovna omejitev občevanja s strankami in i ostalimi
istih načelih, kakor pri zbornih sodiščih prve stopnje.
osebami,
'(*) Civilne pravne stvati, se razporejajo med več
v § 19senatov po sodiščih, ki so sé bavila X.^oticnimi stvarmi
na prvi stopnji. Kazenske stvari se'dodeljujejo enemu
(») Starešina sodišča sme omejiti v sodnih prostorih
posebnemu senatu.
občevanje z osebami, ki niso klicane na sodišče, na
(s) Predmeti, za katere je po-členu 25.; zus. pristojno določen čas; toda za to občevanje s sodno pisarnico mo
rajo ostati najmanj tri ure na dan. Ta odredba ne velja
apelàcijsko sodišče, se dodele vselej enemu senatu.
za poslovanje v vložišču. Takšno odredbo starešine so
dišča mora odobriti glede zemljiškoknjižnega urada in
Razdelitev poslov v senatih.
trgovinskega (zadružnega)" registra predsednik apelacij••• § 1 6 .
'
' skega\ sodišča.
,-.... . . .
1
(*)
Na
sodni
oglasni
deski
se
objavlja,
kateri*
;čae je.
. : * • (-) Predsednik senata dodeljuje .poshrčlanom senata.
določen
za
občevanje
s
strankami..
•
•;
(») Pri zbornih sodiščih prve.1 in druge stopnje re
(») Zunaj časa, določenega z razporedom TA občeva*.
šuje stvari, ki so dodeljene po razporedu poslov enemu
senatu in za katere po § 28. zus., § 9. cpp. in § 76. kp. •nje s strankami, je samo v nujnih primerih sprejemati,
*H po drugih predpisih ni treba odločbe senata* in to: izapisniške predloge in izjave strank» dopuščal»-pregled
1. praydne, nesporne, .izvršilne in zemljiškoknjižne spisov, dajati pojasnila in opravljati overovitve.
(*') Po prednjem odstavku in,po § 55., odstavku, (*)",
stvari predsednik senata ali za to posebej* odrejeni član
se
smatrajo
za nujne tudi posli strank, ki jim je zbog"
senata (§26., drugi odstavek, zus.);
:•,'.• ,
;
oddaljenosti
domovališča ali,iz:drugih razlogov oteženo,
2. v kazenskih stvareh za to odrejeni sodnik poro
priti
ponovno
k sodišču.
čevalec (§ 76.,. drugi odetavèkj kp<).
-
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Odmor ob nedeljah in praznikih.
§ 20.
(l) Ob nedeljah in praznikih sodišča.po predpisih
zakona o praznikih z dne 27. septembra 1929. (»Službene
novine«.št. 233/XCVI)* ne poslujejo, kolikor• ne pred
pisujejo § 241., prvi odstavek, kp., §§ 298., 317., prvi od
stavek, cpp., in § 29. j p . kaj drugega.
(*) Vročitve se smejo opravljati ob nedeljah in praz
nikih samo s pooblastilom predsednika senata,, sodnika
zbornega sodišča in sodnika sreskega sodišča, pristoj
nega za stvari, po katerih je yroCitev opraviti. Poobla
stilo za opravo izvršbe ob nedeljah ali praznikih izda
izvršilni sodnik.
(»J Pri sodiščih, ki opravljajo kazenske stvari, je
treba poskrbeti, da se opravljajo nujni posli lahko tudi
na nedeljo in praznik. Starešina sodišča odredi sodnike
in druge uslužbence, ki morajo biti v ta namen ali izme
noma na sodišču dežurni ali pripravljeni, da pridejo v
sodišče, kadar se za to pokaže potreba. Pri sreskih sodi
ščih, ki imajo samo enega služitelja za čuvarja zaporov
in enega'služitelja, ki je izvršilni organ, se ta dva izme
njujeta v službi ob nedeljah in praznikih.
(4) Kateri dnevi se smatrajo za praznike po sodnih
postopanjih in ostalih zakonih, razen meničnega in če
kovnega zakona,..predpisuje uredba o praznikih, po sod
nih postopanjih in ostalih zakonih, razen meničnega za
kona in čekovnega zakona z dne 1. februarja 1930.
(»Službene novine« št. 29/X).**
(e) Praznike po meničnem zakonu in zakonu o
čeku predpisuje uredba o praznikih v smislu meničnega
zakona in čekovnega zakona-z? dne 23. oktobra 1929.
(»Službene novine« št. 254/CHI) :***
,v :
Nočni čas.
-

.
§21.
:
(») Za.nočni čas (§§ 81., 140. kp., § 298., drugi od
stavek, cpp., § 29. ip.) še.smatra od,dne l/oktobra.do
dne 1. maja čas,od 19. do 7. ure, od dne.1. maja do,dne
i. oktobra pa čas od 20. do 6. ure.
.
,
(») Vročanje ponoči se sme vršiti samo s pooblasti
lom predsednika senata, sodnika zbornega sodišča in
sodnika sreskega sodišča, pristojnega za dotične stvari,
po katerih naj se vročitev izvrši. Pooblastilo za opravo
izvršbe ponoči izda izvršilni sodnik.
Sodne počitnice in odsotstvo radi odmora
•'•V- •'

§

2 2

v •

vi-podatkov v spisku vpiše starešina sodišča,, upoštevaje
službeno korist in zahteve prosilcev, svoj .predlog v
s p i s e k .

. : . . , . . .

..'•••

•••••

(4) Letni odmor se všteva v odsotstvo zaradi okre
vanja aK zdravljenja (§ 86,,'odstavek (*)., u. z.).
(6) Sodne počitnice in odsotstva zaradi odmora ne
vplivajo na razpored poslov; za sodnike in ostale usluž
bence, ki so na odšotstvii, odredi starešina sodišča na
mestnika, če ni to,že odrejeno v. razporedu .poslov. Će
se pokaže potreba, še vpišejo v spisek. 0 .odsotstvih
zaradi odmora imena namestnikov ih se sestavijo po
sebni feriami senati.'
(e) Tako sestavljeni spisek o odsotstvih zaradi od
mora pošlje starešina kot svoj predlog do dne 20. maja
neposrednemu višjemu starešini zaradi določitve časa,
ko lahko poedini sodniki in uslužbenci odmor uporabijo
(§ 86., odstavek (*), u. z.). Obenem predloži starešina
sodišča poročilo, ali ;Se službeni posli lahko opravljajo
med odsotstvovanjerh poedinih sodnikov in uslužbencev
uspešno tudi brez njih in ali1 je potrebno, da še za ta
čas dodele drugi sodniki in. uslužbenci. V poslednjem
primeru predloži starešina osebe za nadomeščanje. ' iti
to predvsem tiste, ki se popolnoma ali deloma odpovedo
pravici do letnega odmora, od poslednjih pa predvsem
tiste, ki pristanejo, da se dodele dTUgemu sodišču' na
poslovanje brez dnevnic ali z znižanimi dnevnicami?,Na
osnovi vsega tega določi neposredno .višji starešina čas,
ko naj poedini sodniki ,,in uslužbenci' ukoristijo odmor,
in izda druge morebiti potrebne odredbe. Predsednik
zbornega sodišča prve stopnje „odredi istočasno, tudi
potrebna nadomeščanja .v svojem območju po. § 11. zus.
Če se na ta način ne more, zadostiti službeni potrebi,
izvrši predsednik po déjàn&kem ;ft,anju stvari .razpored
póslovj Če pa.tò ni pogoje,',obvesti o;,oviraj preids.edr.:
nika apelacijskega sodišča, ki. mu istočasno p'redlozi na
znanje svojo Odločbo o odobritvi odsotstev zaradi odmora
sodnikom in ostalim uslužbencem sréskih sodišč, za
radi odobritve odrejenega nadomeščanja.
, л
•
,•_ 4; p o g l a v j e .
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Računska služba.
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0) Pri apelacijskih sodiščih opravljajo računsko in
knjigovodstveno službo.račuubki uradniki;,po potrebi pa
postavi minister "pravde, lahko tekŠneVuradnike tudi «»,,
zborna^ sodišča prve stopnje in tudi, za večja sreska.
sodišča. -

'..

•'...,.-..••

: • •.' (»•)- Sistemizacijo, 'strokovne';' izpite -in' navodila . za
izvrševanje službe Računskih uradnikov predpiše mini
ster pravde z uredbo.

(«) Sodne počitnice trajajo zdržema od' dne l.; julija
de vštetega 15. avgusta (§ 93; zus.). ;
• (*) Predpisana odsotstva zaradi odmora (§ 86. u. z.)
5. p o g l a v j e .
se Uživajo praviloma ob sodnih'počitnicah (§ 95. zus.).
V tem času opravlja ferialne stvari potrebno števikr sod Upravna in pazniška služba v sodnih zaporih
nikov in drugih uslužbencev.
(osrednjih sadnih zaporih).
(*) Sodniki in ostali uslužbenci, ki imajo' pravico do
odsotstva zaradi odmora, morajo prijaviti svojo zahtevo
vsako lëto do dnè 10. maja. V spisku, ki ga sestavi staC1) Službo v zaporih sreskih sodišč vrši služitelj.
rešina, označijo sodniKF in uslužbenci trajanje odsotstva.
i (») Navodila za opravljanje. te službe predpiše s ; podan njegovega začetka in povratka'ha dolžnost. Na osno- :sebno uredbo/minister'pravde.
' • ; '••"4 ' ' •' ;
8
•
( ) Upravno službo v zaporih okrožnih sodišč, pri
•""»Uradni-List« št 401/100 iz L 1929.. ' • ",•
katerih
ni posebnega upravnika (§ 8.? zik.), vrše za to
•
'•
'•
' * »uradni list« št. 140/31 iz Î. 19S9/1930.
, ,
po
predsedniku
določeni uradniki..sodne, pisarnice..
*••* »Uradni lisk št. 439/111 iz Ï. 1929.
'.":•.'::

•
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(4) Navodila za izvrševanje te službe predpiše s o kazenskih stroških in računa o materialnih stroških,
razen stroškov, kazenskega postopanja, depozitnega
posebno uredbo minister pravde.
(6) Glede osrednjih sodnih zaporov velja predpis dnevnika in depozitnega partijalnika;
2. vzdigovanje meničnih in čekovnih
protestov
§ 9. zik.'
. '
.
(e) Navodila za vrlitev službe upravnika in ostalih (§ 70., tretji odstavek, mz., § 23:, št. 11., čz.), spreje
uradnikov-v osrednjih sodnih zaporih predpiše s po manje na zapisnik predlogov, prošenj in izjav, ki se
smejo podajati tudi ustno, ki pa jih po zakonu sodnik
sebno uredbo minister pravde.
(7) Pazntško službo v zaporih okrožnih sodišč in v ni zavezan sprejemati, osebno^ sestavljanje smrtovnic
osrednjih sodnih zaporih vrši osebje pravosodne straže. (poročila o smrti pokojnika), pečatenje zapuščine, in
(*) Sistemizacijo straže in navodila za njeno služ njeno inventariziranje,, popis in ' cenitev nepremičnin,
bo predpiše s posebno uredbo minister pravde ;: glede opravljanje prostovoljnih cenitev i n prodaj premičnih
uniformiranja in oborožitve te straže : pa veljata uredba stvari; overàvl janje prepisov in podpisov, sestavljanje
ministra pravde z dne 18. januarja 1980.* in pravilnik razVidnic o sodnem poslovanju, izdajanje odpravkov, izministra pravde z dne 18. januarja 1930. (>Službene pisov in prepisov sodnih spisov v zakonskih mejah
(§87., prvi do tretji odstavek, zus.);
novine« št. 23/IX).**
3. po odredbi starešine sodišča pripravljanje osnut
kov za odločbe po spisih preprostejšega značaja, sestav
i
\'
•
v
•
ljanje osnutkov za odločbe v zemljiškoknjižnih stvareh,
6. p o g l a v j e .
sestavljanje osnutkov odločb po kratkem sodnikovem
zaznamku o pismenih ali na sodni zapisnik podanih
Sodna pisarnica.
prošnjah, če se ' prošnji popolnoma ugodi, vštevši pla
Razdelitev službe v,sodni pisarnici.
čilne naloge v meničnem, čekovnem in mandatnem po
stopanju, kakor tudi rešitve o odpovedih po sodišču. Isto
velja, tudi glede pogojnih plačilnih nalogov v opomiO) Pri vsakem sodišču je sodna pisarnica za oprav njalnem postopanju,, kakor Judi glede sestavljanja za
ljanje poslov, po zakonu o ureditvi rednih sodišč -in po znamkov/o izrečeni sodbi (§§ 515., 516:, drugi odstavek,
drugih;.predpisih.
•'• : i ' . •'
cpp.) in odpravkov sodb, izrečenih na podstavi odpo
(») Pri sodiščih z več sodnimi oddelki se sme ure vedi ali pripoznave in sodb zbog izostanka ali zamude,
diti z odobritvijo ministra pravde ; služba sodne pisar če se tožbenemu zahtevku popolnoma ugodi (§ 87., Četrti
nice po oddelkih (§ 85. zus.) tako,' da -pripada: vsakemu do šesti odstavek, zus.);
sodnemu oddelku ;ali skupini.sodnih oddelkov en od
4. porazdelitev prispelih spisov med oddelke (refe
delek sodne pisarnice. Za posle . zemljiške knjige se rente), izdelovanje odpravkov, odpravljanje spisov, ste
uredi vselej poseben oddelek sodne pisarnice, (zemlji nografija, pisanje na pisalni stroj., in podobne službe,
škoknjižni urad). Služba v vložišču, vročevalna služba, pomožna upravna in računska služba in služba v arhivu;
služba voditve računa o materialnih stroških, razen stro
5. služba prisilne izvršbe, kakor posli po zakonu o
škov kazenskega postopanja, računa o stroških kazen-, izvršbi in zavarovanju,' dodeljeni izvršilnim organom,
skega postopanja in denarne knjige se mora vršiti kakor tudi posli pisarnice, ki so s temi v zvezi, sestav
skupno za vse.sodišče..
•, ,
,, ljanje popisnikov po. §§ 106., 182. stz.;
6." pomožna služba, kakor služba čuvarjev dvoran,
(8) Oddelki sodne pisarnice, ki pripadajo enemu
sodnemu oddelku ali večjemu številu sodnih oddelkov, sodne zgradbe in sodnih zaporov, telefonska služba, yïose označajo s številkami teh sodnih oddelkov, oddelki • čevalna služba,' opravljanje enostavnih prepisov,, vkjàsodne pisarnice, ki ne pripadajo nobenemu sodnemu danja, s hišna opravila ih vzdrževanja čistote.
( ) Vsi uslužbenci sodne pisarnice so po potrebi
oddelku, pa po predmetu svojega poslovanja, n. pr. od
delek sodne pisarnice I., oddelek- sodne pisarnice III. : dolžni opravljati vse spredaj omenjene posle, razen hiš-',
nih opravil in vzdrževanja čistote; ti posli spadajo v
do V., izvršilni oddelek sodne,pisarnice.
(*) Sodni pisarnici načeluje^ predstojnik sodne pisar izključno dolžnost služiteljev.
nice, ki so mu podrejeni upravitelji oddelkov sodne
pisarnice : in'• ostale osebe, zaposlene v sodni pisarnici,
Uporabljanje oseb, zaposlenih v sodni pisarnici.
vštevši služitelje.
, § 27. .
•:. (5) Predpisi tega poslovnika o oddelkih sodne pisar
1
,
:
•
•
,
C
)
Pri
zbornih
in
pri
večjih sreskih sodiščih, ki so
nice in njihovih upraviteljih se uporabljajo smiselno
\
na
sedežu
zbornega
sodišča
prve stopnje ali zunaj njega,
tudi glede usodne pisarnice kot celote' in njenega pred
stojnika pri tistih sodiščih, pri katerih sodna pisarnica se odredi za voditev in nadzorstvo nad vso službo v
sodni pisarnici uradnik, k i je uspešno opravil drugi
ni deljena na oddelke.
:
pisarniški izpit. Pri drugih sreskih sodiščih se poveri
' /
;-. ;_ \ ••
'
§ 26./
:'_ :
/ ' • '.V,.
^nadzor nad sodno pisarnico uradniku sodne pisarnice,
,. ..O) Služba; v , sodni pisarnici,., ; kamor. je. šteti tudi ki opravlja tudi druge posle. Ta in oni se zoveta pred
službo služiteljev, se deli po vrsti. poslov na več sku stojnika sodne pisarnice [§ 25., odstavek {*)].
v.
pin;. t.e SO!.. , ,
•• ' ;' ' V . '.''' ;•' ••'••'
(3) Za stalne upravitelje oddelka'sodne pisarnice
1. voditev vse službe v sodni pisarnici i n nadzor se postavljajo samo. uradniki sodne '- p'isärnice, ki so
stvo., nad njo, ekonomska služba, upravljanje poedinih :iispešno opravili vsaj prvi pisarniški izpit. Takim -urad
oddelkov sodne pisarnice, voditev vpisnikov in .ostalih nikom se lahko stalno poverijo voditev trgovinskega in
pbttiožnih knjig, zemljiške knjige in knjige ^trgovinskega zadružnega registra in posli, omenjeni v št. 2. in 3.
in zadružnega. registra, voditév denarne knjige, računa § 26. Uslužbenci sodne pisarjiice brez- omenjenega, stro
:
* »Uradni list« št. 13S/3Ö iz 1. 19Ž9./1930. '.'
УГ. kovnega izpita se smejo uporabljati za, te posle, samo
;
kot pomočniki. '
** »Uradni list«: Št. 184/30 iz' 1. Ì929./1930. '-•'••
'•

•
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(s) Za voditev zemljiških knjig se uporabljajo samo
uradniki, ki so opravili poleg prvega pisarniškega iz
pita uspešno tudi zemljiškoknjižni izpit.
Predstojnik sodne pisarnice,
§ 28.
1

C ) Predstojnik sodne pisarnice [§§ 4., odstavek ( s ),
25., odstavek ( 4 ), 27., odstavek 0)] vodi, držeč se na
vodil starešine sodišča, vso službo v sodni pisarnici
[§ 50., odstavek (*)], opravlja ekonomsko službo in vodi
denarno knjigo, račun o stroških kazenskega postopanja
in račun o materialnih stroških, razen stroškov kazen
skega postopanja, depozitni dnevnik in dèpozitni partijp.lnik. Dolžan je kdaj pa kdaj poročati starešini sodi
šča o. stanju poslov in mu podajati predloge za njihovo
hitrejše opravljanje.
(*) Predstojnik sodne pisarnice razdeljuje posle
med uslužbence sodne pisarnice po možnosti enako
merno, upoštevaje njihovo izobrazbo (§ 27.) in njihovo
sposobnost. Ce imajo sodišča več pisarniških oddelkov,
razdeljuje predstojnik posle med vse uslužbence poedinih oddelkov. Razen tega se mora uveriti vsaj en
krat na teden ò pravilnem dovrševanju poslov v poedinih oddelkih in odstranjati zapažene nedostatke. Po
potrebi poroča sodniku, ki upravlja dotični sodni od
delek, ali starešini sodišča.

Upravitelj oddelka sodne pisarnice
§.29.

Samostalno poslovanje sodne pisarnice.
•-§31.
(*) Samostalno poslovanje sodne pisarnice obseza
posle, ki jih opravljajo pisarniški uradniki po posebnih
predpisih ali po sodnem poslovniku, toda. brez sodni
kove naredbe. Semkaj spadajo zlasti voditev zemljiške
knjige in opravljanje poslov v zvezi s tem, kolikor jih
dodeljujejo dotični predpisi voditelju zemljiške knjige
ali zemljiškoknjižnemu uradu, vpisovanje v trgovinski in
zadružni register, pregled novin zaradi ugotovitve, ali
so registrski vpisi objavljeni, opravljanje vseh, drugih
pisarniških poslov, ki so /v zvezi z voditvijo teh aegistrov, in naposled posli, našteti v § 87., prvem do tret
jem odstavku, zus. (§ 26., št. 2.).
(2) Po prvem odstavku § 87. zus. se smejo jemati
predlogi, prošnje ali izjave strank v sodni pisarnici.na
zapisnik brez sodnikovega naloga (ustne vloge), kolikor
to po zakonskem predpisu ne spada v sodnikovo dolž
nost. Od števila osebja, od njegove izobrazbe in izvežbanosti, kakor tudi od njegove zaposlenosti je zavisno,
koliko naj uporabljajo sodišča ta način poslovanja v
pravdnem, izvršilnem, nespornem in kazenskem posto*
panju. V tem pogledu upotrebne naredbe izdaja upravi
telj sodnega oddelka po navodilih starešine sodišča.
(*) Uradnik sodne pisarnice mora vprašati sodnika
za navodila v težjih primerih, kakor tudi če smatra, da'
je vloga nedopustna ali neosnovana zbog nepristojnosti
sodišča. Sodnik sprejme lahko sam vlogo na zapisnik,'
pri čemer uporabi1 uradnika sodne pisarnice za zapisni
karja; ^sodnik sme prav tako odrediti, naj sodna pisar
nica zapisnik napravi.
(4) O ustno podanih predlogih, o katerih sme sodna
pisarnica samostalno odločiti, se zapisnik ne sestavlja,
ampak zadošča kratek zaznamek na spisuali v dotičnem'
vpisniku.

0) Uslužbenci, zaposleni v enem oddelku sodne pi
sarnice, izvršujejo službene naredbe upravitelja oddelka
sodne pisarnice; ta je odgovoren za službo dotičnega>
oddelka.
Posebne dolžnosti sodne pisarnice.
(s) Upravitelj oddelka sodne pisarnice in ostale
§ 32.
osebe, zaposlene v oddelku, izvršujejo službene naredbe
scdnika ali predsednika senata, ki vodi dotični sodni
(') Pri vsakem sodišču se vrše tudi ti-le službeni
oddelek. Upravitelj sodnega oddelka vrši tudi nadzor posli:
stvo nad poslovanjem dotičnega oddelka sodne pisar
1. sprejemanje vlog (vložišče — § 35.);
nice.
2. vročanje in izvršilna opravila (§§ 37.; in nasi.);
(3) Če je določen oddelek sodne pisarnice za več
3., hranitev spisov dovršenih stvari (§ 172.);
stdnih oddelkov, vrši vsak upravitelj sodnega oddelka
4. hranitev važnih listin (§ 169:);
nadzorstvo nad poslovanjem, ki se tiče njegovega oddel
5. izterjevanje, pristojbin, denarnih kazni in povra
ka. Posebni posli, ki se opravljajo zunaj sodnih oddel čil (§§'209. in nasi.);
.,;•
kov obenem za vse sodišče (vložišče, izvršilni oddelek, ,
ß. voditev denarne knjige, računa o stroških kazen
denarna knjiga itd.), so pod neposrednim službenim skega postopanja in računa o materialnih stroških ra*
nadzorstvom starešine sodišča ali sodnika, ki ga on za zen.stroškov kazenskega postopanja, depozitnega dnev
to odredi.
nika in depozitnega partijalnika.
(2) Od števila poslov je zavisno, ali naj se urede >za
Področje sodne pisarnice.
to službo posebni oddelki sodne pisarnice ali pa naj se
poveri njih opravljanje (nadziranje) upravitelju enega
§ 30.
oddelka sodne pisarnice, ki je pristojen tudi za druge
poste Posle, omenjene pod št. 6., opravlja samo pred
(') Služba" sodne pisarnice je dvoja:, 1. samostalno
stojnik sodne pisarnice, razen v primerih, omenjenih v
poslovanje in 2. pripravljalno poslovanje.
odstavku (s) § 218.
(») O samostalnem poslovanju razpravlja naslednji
(*) Voditev' zemljiške, knjige se dodeli z ostalimi,,
.paragraf.
.-•::'
posli zemljiškoknjižnega sodnika enetnu oddelku.sodne
(*) Pripravljalno .poslovanje obseza
pripravljanje pisarnice [§ 25.; odstavek (*)]. Upravitelj tega oddelka
je voditelj zemljiških knjig po odstavku (*) § 96. pzk.
osnutkov sodniških odločb (§ 113.).
(4) Vsak sodnik sme opravljati tudi vsak posel, do V hudo zaposlenih oddelkih zemljiške knjige se smejo
dodeliti posli večjemu številu zemljiškoknjižnih uradnideljen sodni pisarnici, Če ima za to opravičen razlog.

26. kos.
kovi ki so uepešno opravili zemljiškoknjižni izpit, pod
službenim nadzorstvom [§ 60., odstavek (*)] upravitelja
oddelka (voditelja zemljiške knjige).
(*) Voditev trgovinskega in zadružnega registra je
spojiti z ostalimi posli dotičnoga sodnika in dodeliti
enemu oddelku sodne pisarnice. V dolžnost tega od
delka spada tudi zbiranje in urejanje listin, voditev
knjige prilog in imenika (indeksa) in nadziranje objav
v novinah. Predpisi tretjega oddelka* se uporabljajo smi
selno tudi tukaj, ' , : ' " ' , . . '
. .!.".'

prejete pri sodišču šele, ko se vzamejo iz nabiralnika.
Vloge s prilogami, kolki itd., se morajo metati v nabi
ralnik V: ovoju.
IzrrSilni oddelek (vročevalni oddelek).

§37.
'v '.
(*) Opravljanje službenih poslov zunaj sodne zgrad
be, kolikor jih tfe vrše sodniki, se mora poveriti pri so
diščih, katerih pisarnice sestoje iz več oddelkov, pravi
loma za vse oddelke izvršilnemu oddelku, in sicer: spre
Podpisovanje spisov, o katerih .odloča sodna pisarnica, jemanje in overavijanje poštnih pošiljk, vročanja| pri
vode itd. kakor tudi posle izvršilne službe. Posli izvršil
'
.
§'33. •'...ne službe se poverijo lahko tudi oddelku sodne pisar
Uradnik sođne pisarnice, ki je samostalno izdal o.d-' nice izvršilnega sodnika, ostali posli pa se dodele enemu
ločbe po spisih, označi na njih: naziv sodišča*z dostav- vročevalnemu oddelku..
(') Predpisi tega poslovnika, kolikor se nanašajo na
köm: >sodna pisarnica« ali >óddelèk. sodne, pisarnice«,
datum rešitve in jih podpisuje svojeročno, n. pr.: »Sre- upravitelja izvršilnega oddelka, veljajo, kolikor je to po
sko sodišče v Sevnici, oddelek sodne pisarnice IL,'dne značaju poslov mogoče, tudi za upravitelja vročevalnega
oddelka kakor tudi za upravitelja oddelka sodne pisar
3. marca 1932. Petrovič s. r.«V
.'"••.'
nice izvršilnega sodišča, če je izvršilna služba temu po
verjena.
Zapisnikarji.
(•) Pri večjih sodiščih opravlja izvršilni oddelek po
naredbah starešine sodišča sprejemanje in vročanje spi
"•
"
§ 34, '
sov tako pri sodišču kakor tudi med sodiščem in držav
0) Zapisnikarski posli se poverjajo sodniškim po
nim tožilstvom. Ta oddelek opravlja tudi nabitke na
močnikom ali osebam, zaposlenim v sodni, pisarnici (§68.
sodno oglasno-tablo.
•
zus., § 70. kp., § 14. cpp.). ,
ä
(*)
Predsednik
apelacijskega
sodišča
lahko
odredi,
( ) Zapisnikarji se morajo usposobiti s poukom in
prakso za samostalno sestavljanje zapisnikov o ustnih naj se vrši izvršilna in vročevalna služba za več sodišč,
razpravah (glavnih ustnih razpravah) in po možnosti na ki so v isti zgradbi, skupno (skupni izvršilni oddelek),
pisalnem stroju,
»
(8) Če zapisnikarji niso opravili službene prisege, Zaposlitev uslužbencev v izvršilni in vroSevalni -službi.
jih je treba predhodno zapriseči, da bodo vestno oprav
§ 38.
ljali njim poverjene posle in varovali službeno tajnost.
(*) Izvršilnemu oddelku se dodeli potrebno število
izvršilnih uradnikov ali drugih uradnikov sodne pisar
7. p o g 1 a v j e.
nice, sodnih izvršiteljev in pomožnega osebja. Za opravo
izvršb se uporabljajo pred vsem sodni izvršitelji, po po
Služba vložišča, vročevalna in izvršilna
trebi\pa tudi služitelji ali čuvarji zaporov sreskih So
dišč. Tem dodeli upravitelj izvršilnega oddelka posle po
služba.
stalnem razporedu [§57., odstavek (*)], zvaničrdkom v
I VložiSfce.
sodni pisarnici pa jih povsri samo začasno in kot po
močnikom, in to samo, če so docela zanesljivi in spo
• §35. •
sobni. Izjemoma se lahko poveri oprava važnejših ali
P) Vložišče sestavljajo uradnik, odrejen za spreje bolj zamotanih poslov neglede na ta razpored izvršilnim
manje vlog, in eventualno njemu dodeljene pomožne uradnikom ali drugim uradnikom izvršilnega oddelka in
moči.
drugih oddelkov, ki so za tak posel pripravni. Dotično'
(») VložiSČe je namestiti po možnosti v sodnih pro odredbo izda starešina sodišča ali od njega za to odre
storih kar najbliže vhodu. Vložišča več sodišč, ki so v jeni uradnik.
(») Popis in cenitev nepremičnin sme opravljati sa
isti zgradbi, se, smejo združiti > odobritvijo predsednika
mo izvršilni uradnik ali kasen drug uradnik sodne pi
apelacijskoga sodišča.
(3) Vložišče je odprto med vsem delovnim časom sarnice.
(•) Prisilno prodajo vrednostnih papirjev opravlja
(§18.).
toddelek,
ki te papirje hrani.
Nabiralnik za vloge.
(*) Vročevalno službo, ki jo opravlja sodišče, vrše
86>
§
sodni izvršitelji, služitelji, čuvarji zaporov sreskih sodišč
(J) Za večja sodišča sme odrediti predsednik apela in dnevničarji, ki opravljajo služiteljske dolžnosti. Vro
cijskoga sodišča, naj se nabavi ' nabiralnik za predajo- čitve v nujnih primerih mora izvršiti vsak uslužbenec
vlog.
•'''/'''
sodne pisarnice.
(») Ta nabiralnik je. namestiti na zunanji strani p r t
vhodu v sodno zgradbo. Nabiralnik se izprazni,'*preden
Izvršilni organi, njihova poverilnica in njinov^*riak.
se vložišče odpre, v izvestnih presledkih med delovnim
°aeom in neposredno pred koncem delovnega časa.
: /
""
§39.
:•• \
' ••
•'(•) Na nabiralniku ali poleg njega je'treba označiti
C) Vsak sodni uslužbenec, ki.opravlja posle izvr
бав, kdaj se izpraznuje, kakor tudi da velja,- da^ so vloge- šilne službe, je izvršilni organ po § 26. ip. in vezan. S
predpisi, ki urejujejo, službo izvršilnih, organov.
* Najbrže: odstavka^- °P.' ur «
ß
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(2) Za dokaz svojega službenega položaja mora imeti se dodele drugim uradnikom, kadar opravljajo 1 ti služvsak. izvršilni organ na svoje ime poverilnico, oprem bena dejanja te'-vrste. Uradniki ' vročevalhega" oddelka
:
ljeno z njegovo fotografijo. To poverilnico mora pokazati se morajo naučiti poštnih predpisov, ki so važni za njipred začetkom uradnega poslovanja kakor tudi, če za l hovo službo.
hteva zaradi odstranitve odpora pomoč policije, orožništva ali zavezančevega vojaškega starešine [§ 31., odsta
Sodna oglasna deska.
vek (*), ip., § 395., odstavek'('), tega poslovnika] ali
.',:'.
.-§41.
kadar podaja prijave,' predpisane v § 395., odstavkih
O t)eska, določena za sodne objave, se moravnae) m e).
mestiti pri vhodu v.sodno zgradbo tako, dà se dajo' na
• • • • (*) Poverilnicò po obrazcu posi. št. 4 izda starešina
sodišča in jo opremi s sodnim pečatom. Vezana je v njej nabiti spisi lahko Čitati.
trde platnice, na notranji strani mora biti pritrjena po
(') Na spisu, ki naj se na deske nabije, označi urad
sodišču overovljena fotografija dotičnega izvršilnega nik, ki mu je to poverjeno, dan, ko je bil spis nabit, in
organa. .
dan, do katerega naj. ostane nabit; Po tem poslednjem
(*) Vsak izvršilni organ dobi znak, ki ga nosi na dnevu sname spis z deske, potrdi na njem dan, ko je
vidnem mestu samo, ko opravlja izvršilno dejanje. Ko bil,na desko^nabit, in dan, ko je bil z deske snet, in ga
uslužbenec izvršilno službo zapusti, se mu povefilnica izroči oddelku sodne pisarnice, da. ga položi v dotične
in znak odvzameta.
spise.
; •
(5) Minister pravde predpiše oblike znaka za iz
(s) Objave, ki so postale.brezpredmetne, je z deske
vršilne organe.
'
sneti.
,
»
(e) Vsakemu izvršilnemu organu se izroči vezan
(') Na oglasno deske sreskih sodišč je nabiti tudi
pravilnik o dolžnostih in upravičenosti izvršilnih organov 'navodila o odpovednih rokih in o selitvenih-rokih,, ki
(§ 33. ip:), ki, ga mora imeti pri sebi, kadar .opravlja veljajo v dotičnem srezu; to navodilo pa naj obseza tudi
izvršilna dejanja.
navodilo o rokih za vložitev ugovorov, kakor tudi ó tem,
da je treba podati v določenem roku vse ugovore.
Ureditev izvršilne in vrdčevalne službe.
. / V •-, :' .
§40.
(0 Če razpolaga sodišče z večjim številom oseb za
zunanjo službo, je razdeliti роз1е med nje po določenih
okoliših. V obsegu njim dodeljenega okoliša opravljajo
dotični uslužbenci službo izvršilnega organa in1 vročevalca. To velja tudi, Če opravlja izvršilno službo oddelek
sodne pisarnice izvršilnega sodnika.
!
(^.'Izvršilna dejanja in vročitve je opravljati'brez
odlašanja po vrsti, kakor se poverijo izvršilnemu organu
(vročevalcu). Od tega vrstnega reda je dopustno odsto
piti samo ob nujnosti poedinih predmetov ali zaradi'
smotrnejše, spojitve uradnih dejanj pri istem odhodu iz
sodišča.
'
'
(3) Izvršilni organ ali vročevalec izda uradno pri
znanico na prejeti denar in na vsoto in stvari, ki jih
zavezancu odvzame. V ta namen so opremljeni izvršilni
organi in vroČevalci s knjižicami prfznanic po obrazcu
posi. št. 5. O številu priznaniških knjižic vodi evidenco
upravitelj izvršilnega-oddelka s posebno beležnico. Vsa
ka knjižica priznanic ima zunaj ime izvršilnega organa
(vročevalca), letnico izdaje in številko, ki označa, koliko
knjižic je izvršilni organ v tem letu že. prejel (na pr.
Ankmovič .1932., št. 3). Vsaka knjižica obseza tiskano
besedilo za 100 priznanic v po dveh izvodih, ki se izpol
nita v poedinem primeru istočasno z razmnoževalnim
papirjem, in se en izvod, in sicer tisti, ki jè že prirejen,
da.se odtrga, da strank^ drugi pa ostane y knjižici.
BeleŽnice upravitelja izvršilnega oddelka 'in'..-iipolnjene,
knjižice hrani upravitelj izvršilnega oddelka.M leta.
(*) Stalno nadzorstvo nad izvršilnimi organi in vrocevalci «rši ^upravitelj izvršilnega oddelka .[§ 37., odstavek (*)], nad izvršilnimi organi pa tudi še izvršilni
sodnik, ki jih naj po potrebi trudi še pouči, kako je po-'
edine naloge opraviti.
;
(B) Preden začno izvršilni organi samostalno .oprav
ljati svojo službo, se morajo uvesti v-dolžnost tàko, da

8. p o g l a v j e .

Oddfelek za prepisovanje.
Sestava takega oddelka.
.
. -§ 4 2 v
C) Pri sodiščih z večjim poslovnim obsegom jo
; ustanoviti z odobritvijo predsednika apelacijskega so-,
dišča poseben oddelek za prepisovanje. Za to službo,',^
' uporabljati samo uslužbence, ki morejo v 7 urah dela
. na pisalnem stroju pravilno- napisati v več izvodih naj, manj 20 strani. Po razmerah pri'sodišču se odloČd, aH
naj delajo'ti uslužbenci v .ekuipni sobi ali ne. V prvem
primeru vodi službo prepisovanja eden uslužbencev^ od
rejenih zà ta pose!,'àli kakšen'drug uradnik.
1

(2) V posebnem oddelku za prepisovanje, kjer ta 0b• stoji, sév,prepieùjejo, če ne odredi starešina sodišča iz
razlogov smotrnosti drugače,- na pisalnem stroju vsi
sestavki, daljši öd 10 vrstj kakor tudi sestavki, ki se '
morajo, prepisati v več izvodih. Starešina- sodišča1 lahko
po potrebi odredi, naj se Vabila (pozivi) in drugd ,manjši
odpravki ne pišejo v prepisovalnem oddelku. V tem
oddelku ni nikdar prepisovati skrajšanih rešitev; naslovi
,na ovojih (kuvertah) pisem in potrdila o vročitvi pa sô
pišejo v,njem izjemoma samo," če se prepisujejo. y 4tem
.oddelku tudi dotičpi.odpravki; '
.
.
.
j
(') Ce oddelek za prepisovanje ni ustanovljen, vrši
; prepise osebje- poeddkih oddelkov sodne pisar,nice. Upra
vitelj, oddelka, sodne pisarnice razdeljuje posel med- pre-,
, pieovalce. svojega oddelka. Nadzorstvo vrši predstojnik
jsodne pisarnice, ki skrbi, da se odda ob preobremenje• noertj kakšnega" oddelka jsodne;pisarnice del prepdeoval'nega,posla v tepi pogledu manj. zaposlenemu oddelku*.
Prepisi o delu. v oddelku za prepisovanje se uporabljajo
smiselno tudi tukaj. ; ' ;
-v
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Občevanje med oddelki za prepisovanje in ostalimi
oddelki sodne pisarnice.

(") Manjši pogreški v pisavi, ki se opazijo, ko se/
primerjajo z izvirnikom (§ 148.), kakršni so: izpuščene
poedine črke ali besede, se popravijo z roko v vseh
§ 43. '
izvodih v doticnem oddelku sodne pisarnice; če pa so
(*) Spisi, za katere se morajo, v prepisovaJnem od pogreški večji ali prepisi nepopolni ali vobče neporabni,
delku spisati odpravki, se denejo v doticnem oddelku se vrnejo prepisovalnemu oddelku. Prepisovalci izvrše
sodne pisarnice v omot, na katerem je označena številka potrebne popravke, odnosno izdelajo nove prepise brez
oddelka tako, da je moja izvirnike (referate), za katere pravice do nagrade.
(••) Pri sodiščih, ki nimajo oddelkov sodne pisarnice,
se morajo napravita odpravki (§63), lahko najti.. Obrazce, )
potrebne za odpravke, razen ovojev (kuvert),,da na raz r opravljajo dolžnosti, označene v prednjih odstavkih, za
pelago dotični oddelek sodne pisarnice, kolikor stare ; poedine oddelke pisamice, odnosno njihove upravitelješina sodišča ne odredi drugače. • Na • obrazce za vabila usti uradniki (uslužbenci), ki vodijo poedine vpisnike.
(pozive) se pritisne v doticnem oddelku sodne .pisarnice
s pečatilom ali se zapiše s črnilom številka raapravne,
Pisanje po diktatu,
dvorane ali pisarne.
•
• . •§45. '
"
"' '
(a) Tako prejeti spisi se vpišejo v predajni list (polo)
po obrazcu posi. št. 6. Pri tem je vpisati za vse spise,
• .'(*) Za vsako sodišče se postavijo po možnosti izvežza katere je treba napraviti prepis večji od ene strani, bani strojepisci, ki pišejo na pisalnem stroju po nareko»
v stolpec 3 oznako spisov (§ 274.), za druge pa se vpiše vanju izvirnike sodb, sklepov večjega obsega, - poročila
skupno število spisov v stolpec št. 4. Spisi, ki se zbero M. in osnutke rešitev (§ 117.), sestavljajo zapisnike ali
zaradi prepisa, se izročajo prepisovalnemu oddelku s prenašajo ' stenograf ski pisane zapisnike (§ 376. opp.,/
predajnim listom, najmanj enkrat .navdan, po potrebi § 244., drugi odstavek, kp.). Istočasno z izvirnikom iz
pa (tudi večkrat.
delajo po možnosti z razmnoževalnim papirjem tudi po-'
C3) Ce je pTi kakem sodišču'veliko, število poslov, trebno število odpravkov. Starešina sodiŽča-določi, ko
se sme uporabiti vsak dan po en-poseben predajni list liko so naj pišejo zapisniki v civilnih in kazenskih stva
po obrazcu posi. št. 6.
reh ali o ustnih vlogah strank (§55.) na pisalni sifctojj po
(') Zvezo med oddelki sodne pisarnice in prepiso- narekovanju.
•valnim oddelkom vzdržuje po en uradnik poedinih od
(3) Za' pisanje po narekovanju se uporaibijo po mož
delkov sodne pisarnice. Morebitna navodila za odpravke nosti eriakomermo vsi strojepisci^ ki pišejo hitro in pra
.'•'..'•••
pristavlja s svinčnikom k odpraynèmu zaznamku (§ 134.) vilno.
upravitelj dotičnega oddelka sodne pisarnice.
(s) Sodniki in zapisnikarji javijo strojepiscu za na
\- ( s )Spisi, ki naj se nujno odpravijo, se izroče pre rekovanje določene nre; lahko se pa tudi s etalnini raapisovalnemu oddelku v rdečem omotu s posebnim pre poredom odredijo za vsak sodni oddelek (sodniki in za
dajnim listom ali pa jih izroči uradnik dotičnega oddelka pisnikarji) določene ure za narekovanje, če dotični sod
eodhe pisarnice neposredno prepisovalnemu, oddelku in niki in zapisnikarji prijavljenega, odnosno odrejenega
časa ne uporabijo, ga uporabijo v'enak;hanien drugi sodvpiše pozneje v-drug predajtai list.
nikiyin zapisnikarji.
(») Za narekovanje je treba pripraviti, sestavek tako,
Delo prepisovalcev,
'da ni -sastajanja in pogreškov.
(5) Če je sestavek težko čitati, sme zaprositi stroje
§.44.
_ .•
- •]'•
pisec, naj ga njegov sestavljaJec narekuje.
0) Prizadevati "si je.treba, da^se vrnejo spisi, izro
(e) Strojepisec vpiše dela po diktatu v poseben list
čeni prepisovalnemu oddelku, dotičnemu oddelku'sodne'
pisamice z izdelanimi odpravki, najdlje drugega dne.' (polo) po obrazcu posi. št. 7, tisti pa, ki narekuje, potrdi
Kolikor ne zahtevajo druge okolnosti drugega vrstnega s svojim podpisom točnost tega vpisa. Ta. list ostane-pri
'
reda, vzemo prepisovalci predvsem v delo predmete, ki strojepiscu do tedenskega obračuna (§48;). '• •
so označeni za nujne (v rdečem omotu), ostale predmete
Ureditev dela v prepisovalnem oddelku.
Pa po vireti, kakor so bili prejeti. .
(*) Dotični .oddelek s<kln£ pisamice vpise obsež
nejše' spise' v poseben predajni list (polo). Ti Spisi se
Њогајо prepisati najdalj v .8 dneh,..''..,'- './", .
' .
(*) Upravitelj oddelka za prepisovanje [% 42., od
1
8
• >' ( ) Prepisovalec postavi y <idpravnem; zaznamku na stavek^ )] skrbi za enakomerno razdelitev*dela, pregle-r
določeno mesto (§ lM;);datuimi,ikó.,je- prepis opravljen, duje na preskok, predajne liste, preden.jih izroči upra
in svoj podpis. Ko.se prepišejo vsi sptö, prejeti po enem vitelju oddelka .sodne pisarnice, in sestavlja tedenski
predajnem , listu, vpiše ; prepisovalec y ^stolpec Џ Število obračun po § 48. .Če ni; odrejen upravitelj prepisoyalnega,
fPisanih ovojev in vroOilnic,, v stolpce 8-do Д1,Število oddelka, opravlja tè posle uradnik, ki .ga določi pred
:...-.;
Ц>о)пјепјЈ1 obrazcev in • sttani, .spisanih na pisalnem stojnik аоодае. pisarnice.
etroju, v etqjgec,, 12-seštevek,delovnih enot po §, 47.;
(8) Tedensko delo enega prepisovalca n© sme prey,atohpcu ,13 $e podpiše, v stolpec 14 pa;postavi -dan, kò sezati 240 strani. Izogibati se je treba utrujanju strojele,izvršil predajo. >;;•,..'
. .;!,..••;•.• ".•> ;
• . . ; ; ' ' / - piscey, ko pišejo po narekovanju. Po potrebi je razdeliti
^чЏ) Nato se denejo^ spisi v omtft in s é ; vrnejo s ^'re-' prepisovanje po narekovanju ined večje število, stroje
.••• ;•,•••
oajnim: listom vred upravitelju dotičnega oddelka' sodne piscev.
(*) Vsak strojepisec {prepisovalec) mora svoj pisalni
Pisarnice* kî pregleda, aliïïso vrnjeni v&i spisi'insali::sö
netrezftti stolpcirprävibro izpolnjeni, pa- to »potrdi: v' stolpcu jstroj sam čistiti in vzdrževati; o morebitnih nedostatkih.
1 4 : e e v o j i i n p o d p i s o m . ;•-.''-.•" .:':'• ' ; ' •""*'"''' •'-" '<• •'•чa.'.-•>>' atröja pa takój obvestiti, predstojnika sodne, pjsarnicç.
,
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(*) Strankam-je vstop v sobo.za prepisovanje pre
povedan. Sodni oddelki in oddelki sodne pisarnice lahko
jemljejo iz prepisovanja spise, ki so jim potrebni.

§ 47.
0) Vsak strojepisec (prepisovalec) mora napisati na
etroju 20 strani na dan, odnosno 120 strani na teden.
Za vsako stran čez to Število se plačuje nagrada za pre
pisovanje, za vsako stran, pisano po narekovanju, . pa
tudi še nagrada.za diktat. Vsaka stran mora imeti 32
vrst z najmanj 55 črkami ali presledki (udarci). Začetne
vrste v oddelku smejo imeti 5 presledkov (udarcev)
manj, zaključne vrste pa veljajo za popolne. Poslovna
številka in .naslov veljata za eno vrsto, prav tako tudi
na koncu označba sodišča, oddelka in dneva. Istočasno
napisani iïvodl se ne računi jo posebej; vsd izvodi obraz
cev, izpolnjeni istočasno, se računijo za en izvod.
(')Pri obračunu nagrade služi za osnovo ena_stran,
razdeljena, na 4 dele (enote), če ne obseza na stroju
spisani sestavek cele 'strani, se računi 8 vrat za en del
(eno enoto),.poslednjih začetih 8 vrst pa se računi tudi
za en del (eno enoto).
(•) Kateremu številu enot, odnosno kateremu ulom
ku enote ustreza izpolnitev obrazcev, je oceniti po po
vprečni uporabi dela. To ocenitev, kakor tudi -višino
nagrade za prepisovanje in nagrado za diktat* odredi
kdaj pa kdaj minister pravde.
Tedenski obračuni.
'

.'

S *

8

: ' • ' . . ' •

Orientacija v sodni zgradbi.
§ 49.

Nagrada za prepisovanje.

'••','-
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*
'•"

(t) Ka vsaki sodni zgradbi Je vidno izobesiti službeni
naziv sodišča z državnim grbom.
(*) Iz razvidnice [§17., odstavek (a)] je videti; ka
tere osebe so zaposlene pri sodišču, in razpored poslov.
Vsak' sodni proetor' ima označbo, za kateri namen je
določen. Starešina sodišča lahko odredi, da se označijo
na sodnih vratih imena sodnikov, ki delajo v dotični
sobi, in ure, določene za občevanje в strankami in z
ostalimi osebami (§ 19.).
(«) Sodni oddelki se namesto po 'možnosti poleg
svojih oddelkov sodne pisarnice in v bližini svojih razpravnih dvoran.
10. p o g l a v j e .

'

Občne odredbe za sodišča in stranke.
Občne dolžnosti sodnikov, uradnikov in ostalih usluž
bencev sodišča.
. § 6°.
(*) Sodno osebje mora opravljati poverjene posle,
upoštevaje zakone in ostale predpise, vestno, pridno in
nepristranski s kar največjo hitrostjo, izvrševati službe
ne naredbe nadrejenih glede formalne voditve poslov,
varovati službeno tajnost, živeti v elogi in drug drugega
v službeno korist podpirati.
(s) Osebe, ki vrše upravo ali nadzorstvo, skrbe, da
se opravljajo posli po zakonih in predpisih kar moči
hitro, smotrno, preprosto in enakomerno, dajo usluž
bencem po potrebi in na zahtevo navodila in pouk,
popravljajo zapažene pogreške, kolikor pa teh ne mo
rejo v svoji pristojnosti odstraniti, poročajo tistim, ki
so pristojni.
(a) Glede vseh poslov je treba skrbeti za kar naj
večjo preprostost, izogibati se nepotrebnemu pisanju iu
postopanje kolikor le možno upraščatl.

(*) Upravitelji oddelkov sodne pisarnice izroče po
izvršenem pregledu '[§ 44., odstavek (*)] predajni list
(polo) uradniku, označenemu v § 46., odstavku (*), ki
sestavi najkesneje do srede po predajnih listih [polah
— § 43., odstavka (a) in (•»)], in listih o pisanju po
diktatu. [§ 45, odstavek (")] tedenski obračun po obrazcu
posi..št. 8. Ce obseza seštevek enot y stolpcu 12 predaj
nih listov ulomke, se ti zaokrožijo, na cele! enote. Vsak
prepisovalec ima pravico pregledati tedenski obračun
in predajne liste.
Službeno občevanje pri sodišču.
C) V tedenskem obračunu se izkaže v delih (enotah)
§61.
,
••"•;_ .
delo vsakega prepisovalca. Od skupnega, seštevka je
odôteti število enot, ki ustreza obveznemu delu [§ 47.,
(!) Navodila za izvršitev poedinih poslov in pouki
odstavek i1)], t. j . za delovni -teden 480 enot; za dneve, občnega' značaja se dajejo'na ustno zahtevo ali ustno, ali
ko sodišča ne poslujejo, kakor tudi za tiste dneve in pa ob kratkem pismeno. "
ure, ko se je uporabljal prepisovalec za drugo delo ali
(a) Sodniki, uradniki in ostali' uslužbenci izročajo
drug drugemu: in starešini sodišča izvirne ' spise nepo
vJe bdi brez svoje krivde zadržan,., pisati na stroju, se
zmanjša sorazmerno iznos obveznega dela. To znižbo sredno, brez udeležbe vložišča (izjeme v §§72., 101', 185»
Je treba v tedenskem obračunu izpričati. Ostanek, po tega-poslovnika, ,§§ 92-, 98. pik.). Ni dopustno, da se
istega sodišča "pismeni 'odpraVkl,
odbitku obveznega dela od celotnega seštevka» pomno vročajo uslužbencem'
!
žen 6 celo enoto, predstavlja nagrado za prepis, kateri razeh če gre'zk naredbe starešine, naloge Voditelju de-j
narne-knjige, računa o stfoSkib kazenskega postopanja
se še doda nagrada za pisanje po. narekovanju. .
o materialnih' stroških, razen stroškov kazen
(») Tedenski obračun je izročiti najdalj v Četrtek in'računa
;
predstojniku jwdne pisarne, ki ga pregleda, podpise in skega postopanja, Vročanje spisov sodniku, drugim
izroči starešini sodišča zaradi odreditve izplačila iz računa uradnikom ali oddelkom istega sodišča se vfSi tako, da
o materialnih stroških (§ 2b3., odstavek ( l ), črka f). Iz se označi dotični službeni organ na spisu, n. pr. ^stare
plačani tedenski obračuni z ustreznimi predajnirad lieti šina sodišča«; zemljiškoknjižni urad«, »rubežni vpis
se prilože računu o materialnih 9trošklh, razen,stroškov nik«, ^vršUim dolžnosti državnega tožilca«; S tem Je do*
ločen službeni organ^ kateri se zaproSa all* kateremu se
kazenskega postopanja. Prep^ovalci potrde prejem nanalaga oprava potrebnih dejanj ali k£ se poziva aaxadl
^ g r a d i n a tedenskenr pbračunu.
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Občeranje s strankami.

pregleda spisov. Po potrebi se označi kar moči kratko
tudi namen vročitve, n. pr.: »Sod. Zorič kot odrejeni
sodnik — dokazni sklep, lista št. 14«, »Sod. pom. Peric,
zaradi sestave'prizivnega spisa«.
(3) Sodnik ali uradnik, ki se mu tak spis (zaprosilo,
nalog in drugo) vroči, potrdi na njem, da ga je videl,
postavi datum, podpis (skrajšan podpis), eventualno
označi tudi zaporedno številko popisa, vpisnika itd., pod
katero je po zaprosilu ali nalogu postopal, odredil na
daljnje postopanje itd. •
'

: - - ' . • .

Občevanje z drugimi sodišči in z ostalimi oblastvi.
§ 52.
''*'• (*) V občevanju sodišč z našimi oblastvi, uradi in
ustanovami ni 'treba uporabljati nepotrebnih izrazov
vljudnosti, kakor: »slavni«, »ugledni«, »čast je« itd. V
občevanju s cerkvenimi oblastvi se je treba držati udo
mačene dosedanje prakse.
' " (5) Poročila, vprašanja in prošnje, naslovljene ai
kasacijsko sodišče, pošiljajo sodišča neposredno, kolikor
Ш v poedinem primeru odrejeno drugače. Predlogi za
odreditev ali delegacijo drugega sodišča zaradi izvedbe
postopanja (§§ 20., 28, cpp., § 23. kp.) se pošiljajo kasacijskemu sodišču ' preko apelacijskega sodišča. V poslih
sodne uprave se je treba držati službene poti, kolikor
ni v'poedinem primeru odrejeno kaj drugega.
; : : (?) Z ministrstvom pravde, je občevati vselej po
Službeni poti preko nadrejenih oblastev (§, 98., drugi
odstavek, zus.). Ce predloži sodišče v nujnih primerih
ali po posebni naredbi ministrstva poročilo temu nepo
sredno,-mora predložiti prepis poročila nadrejenemu
predšedništvu.
.
:*
(«) V civilnih in kazenskih stvareh smejo občevati
sodišča neposredno z našimi osrednjimi in drugimi ob
lastvi; če gre za pritožbo zoper druge urade ali če se
obrača, sodišče v predmetih sodne uprave na kakšno
osrednje oblastvo, ato.ri to po službeni poti; glede obče
vanja z našimi predstavništvi v tujini, z inozemskimi
predstavniki v naši državi, z izdeželnimi osebami in z
inozemskimi oblastvi veljajo posebne odredbe, ki ob
stoje o. tem ali ki se izdado o tem (člen 29. uçpp.).
.• :• («) V odgovorih drugemu sodišču ali uradu je na
vesti njegovo poslovno številko, v dopisih večjega ob
sega pa na vrhu zgoraj tudi kar moči kratko označbo
predmeta. Predsedniki zbornih sodišč morajo navesti na
vrhu svojih razpisov poslovno oznako, pod katero morajo
biti pri določenih sodiščih ti razpisi vpisani v stvarni
imenik vpisnika Su (§364.). V prošnjah za opravo po
izvedb je treba navesti namen prošnje, če je za vrsto
poizvedb Važna.
V..' (") Sodišča in državni tožilci zahtevajo lahko nepo
sredno od orožniške postaje vršitev zakonite službe, toda»
morajo izdati vselej pismene naloge ' komandir jem orožniških postaj. Če je treba za izvršitev teh nalogov več
orožnikov» se je sodiščem in državnim tožilcem obrniti
neposredno do pristojnih orožniških starešin [člen 16.,
Sesti odstavek, zakona o žandarmeriji (orpžništvu) dne
27. septembra 1930., »Službene novinè« št. 235/LXXXI.]*
Ce opravlja organ 'sodišča ali državnega tožilstva službo
na mestu samem in so mu orožniki prideljeni za pomoč,
ài treba pismenih nalogov. Oblastvo, ki je izdalo nalog,
ne more določiti načina izvršitve (člen: 17.* tretji in peti
odstavek, omenjenega zakona).
'' '•-*'• »Službeni list« št. 267/48 iz L Ì930.

• ' ' * •

-

'

§58.

(0 V službenem občevanju s strankami se je treba
držati običajne vljudnosti; stranke je treba .sprejemati
dostojno in jim iti v dopuščenih -mejah na roko vobce
in glede na pravice drugih strank; tek poslov je urediti
tako, da se potrebe strank in njih poklica po možnosti
upoštevajo.
(') Občevanje se mora omejiti na najjxrtrebaejse;
nepotrebna pojasnjevanja je prekiniti, sklicuje še na
nalogej dane sodišču. Zabranjene so izjave o verjetnem
uspehu (izidu) stvari. Med razpravo (pretresom) se ne
sme odločba z izjavami prejudicirati. Potrebni opomini
se napravijo brez strasti in brez Mečih izjav. Proti
strankam, ki to zaslužijo, je uporabljati zakonska, pri
silna in kazenska sredstva, da ee vzdrži red,
(*) Nazivi »gospod«, »gospa«, in »gospodična« se
uporabljajo tako v ustnem občevanju kakor tudi na ovo
jih sodnih pisem in na čelu dopisov, poslanih poedinim
osebam. Odstopki od tega so dopustni samo glede mlaj
ših oseb, kolikor to ustreza krajevnemu običaju. V na
govoru ali naslovu na ovojih kakor tudi na čelu dopi
sov, ki se pošiljajo poedinim osebam, še mora proti vsa
ki osebi uporabiti naslov, ki ji po zakonu pripada, ali
pa naziv, ki ji pripada po zvanju ali po družabnem
položaju ali po običaju v občevanju. V sodnih odločbah'
(sodbah, sklepih itd.) se ne uporabljajo ne nazivi »go
spod«, »gospa« in »gospodična« ne naslovi, izvzemši
samo akademske nazive.
(*) Če se pojavijo pred sodiščem kot zastopniki
strank (branilci) prejšnji sodniki.sài državni tožilci, jih
ni nagovarjati z njih prejšnjimi službenimi nazivi, niti
ni nagovarjati advokatov (branilcev), pri izvrševanju
njih poklica s posebnimi naslovi (profesor, svetnik itdju
Službeni jezik sodišča in način pisanja.

»

§ 54.
(i) Službeni jezik sodišča je srbsko-hrvaško-slovenski. •
; .:
_'
•
•
'' (•) Način izražanja mora biti kratek m lasen. Sodne
odločbe in razloge sodb je razglašati in pouk o pravnih
sredstvih prizadetim strankam dajati jasno in razum
ljivo„
,
* 4
(») V pismenih odločbah se je treba po možnosti
izogibati uporabi tujih besedi in načina; govora, različ
nega od načina, ki se uporablja v občevanju; odločba
mora biti razumljiva, način .izražanja jasen in mora
ustrezati dostojanstvu sodišča. Niso dopustna izvajanja,,
ki se ne nanašajo na stvar ali ki bi po nepotrebnem
utegnila žaliti kogarkoli občutljivost.
••(*) V pismenem občevanju se smejo uporabljati
samò udomačene in vobče znane okrajšave. Zakoni ié
uredbe sé označajo z uradno določenimi ali v znanosti
priznanimi kraticami. Če se citirajo sodne in druge
uradne odločbe, dopisi itd., je navesti zgolj njih poslovno
število, datum pa samo, če je to*važno.
!
Sprejemanje ustnih vlog.

:~

§55.

....•••:

(*) Sreska sodišča sprejemajo ustne tožbe, predloge
in izjave ob dnevih in urah, določenih za to, najmanj
enkrat na teden^ Če pa se podajo ustno ob drugem
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času, a vloge niso nujne, je napotiti prizadete osebe, naj ljiški .knjigi, ali je kakšna firma vpisana v trgovinski
jih podajo na dan, ki je za to določen (službeni dan). register, ali je kakšen spis dospel, ali se je izdala reši
(2) Starešina sodišča. določi lahko vnaprej sodnike tev'o sodni izročitvi zapuščine in pod., odgovori sodna
in uradnike za sprejemanje ustnih vlog določene vrste, pisarnica lahko pismeno, če je stranka upravičena, se
neglede na to, kateremu sodnemu oddelku dotični pred znaniti se s stanjem stvari z osebnim pregledom spisov
met pripada; sme pa eventualno tudi določiti vrstni red, '(§•171.). Pismeno zahtevanje se razloži s poštno dopis
po katerem naj poedini sodniki in ostali uradniki'ta nico z odgovorom ali .priloživši ' ovo j z naslovom, poštno
takso, kakor ..tudi, kolikor je 'to mogoče, že pripravljen
posel opravljajo.
,
•
(3) Z oglasom, nabitim na sodno oglasno desko, se odgovor.
"•'
'
'
"
"
'
N
a
r
o
k
i
.
'
;;
•'•.••;..-.• ' : IJ
naznanijo strankam imena sodnikov in uradnikov, dolo
čenih za sprejemanje vlog, označenih v odstavku ( s ), in
§ 57
čas za vlaganje teh vlog po odstavku (*), kakor tudi
'
(')
Ko
'
še
odrejajo
naroki, jé upoštevati nujnost
dnevi, ko pridejo stranke lahko tudi brez poziva pred so
dišče, da začno spor in razpravljajo o njem (§535. cpp.). predmeta za dotično stranko; namerna zavlačevanja
(*) Sodnik in uradnik, določena za zapisniško spre je treba preprečevati s tem, da se odrejajo kratki, roki.
jemanje ustnih, vlog, poučita stranke o zakonskih pred Če se naroki določenega dne ne morejo opraviti, se na r
pisih, ki'jih je upoštevati, in jih pozoveta, naj izjavijo mesto njih odrede drugi. Prednost imajo predmeti,., po
vse, kar je po dejanskem in pravnem stanju potrebno. katerih, je odrejen pripor ali "preiskovalni zapor ali ki se
(») Pozivi (vabila) in priobčitve ria osnovi zapisni nanašajo na obsojenca, ki prestaja, kazen na prostosti.
ških vlog se objavijo Itranki ustno, po možnosti'iaKoj po Za en dan je določiti toliko narokov, kolikor jih".jè" treba,
"•.
sestavitvi zapisnika, in sé to označi v zapisniku (§ 79., da se izpolni ves delovni Čas.
tretji odstavek, kp.), eventualno se da stranki tudi zapi
(2) Pri narokih se mora pojasniti stanje stvari k^r
sek z bistveno vsebino objavljenega sklepa.
najbolj izčrpno, predmet dokončno rešiti, ali ga koliko?
(") Zapisniki, sestavljeni od sodnika ali od sodne moči končni.rešitvi približati. \ VЏ namen je pozvati vse
pisarnice, po katerih naj. izda odločbo drugo: sodišče, se prizadete osebe, pò potrebi s priobčitvijo namena poziva
pošljejo temu sodišču v izvirniku s kratkim,sodnikovim in posledic izostanka. Sodnik mora pred- narokom pro
riapotilom (zaznamkom), da se ta predmet pošilja.
učiti vsebino spisa in prayna vprašanja, da je tako pri
pravljen za vsestransko zaslišanje in razpravljanje. K
naroku je pribaviti vse spise, in kolikor je po zakonu
Ustno in pismeno zasliševanje. Zahtevanje pojasnil.
dopustno, tudi vse .dokaze, ki so za rešitev predmet^
potrebni.. '• v , ,...
:•'.•.•,.
§ se. ; . ;
; '
(3j Ob razporedu .narokov na poedine.dni in.iire je
1
i ) Sodišče zahteva • od strank pojasnila ali izjave treba upoštevati^ koliko bodo službena dejanja verjetno
praviloma pismeno, poziva jih pa samó, če je ustmr za trajala, da se kar najbolje uporabi delovni Čas^da sodi
slišanje prikiadnejše ali po zakonu predpisano ali iz šče in stranke ne mude!časa.
dxugih: razlogov neobhodno. V tem primeru se lahko da
(*) Osebe, ki so pozvane zaradi zaslišanja ali so .pri
stranki določen rok, da pride k sodišču. Ce ni predpi šle k sodišču- brez poziva, je treba po .možnosti takoj
:
sana uppraba posebnih obrazcev, je uporabljati za spre zaslišati, razen če se mora opraviti rnarok,ob določenem
jemanje pismenih izjav obrazec posi. št. 9 in dopisnice času; to pa velja zlasti za tiste, katerih• domovališče je
:
z odgovorom po obrazcu posi. št. 10, za pozive pa obra daleč od sodišča, kakor tudi za varuhe, skrbnike, priče
zec posi, št. 11. ,Preprosta pojasnila se zahtevajo po itd., ki niso prišli k sodišču zaradi svojih stvari. ,.-.,,,.
možnosti telefonski.
( s ).Ko se odrejajo naroki, je treba gledati, da «e
{») Od kakšnega oblastva,, ustanove, večjega podjet
ja, železniškega, upravnega, oblastva ali podobnih!usta strankam' in. njihovim zastopnikom časovno omogoči pri
nov zahteva sodišče pojasnila ali izjave zunaj formalnega prava za razpravo. Pri.pozivanju oseb, ki stanujejo'zu'
raz
dokaznega postopanja, naj se mu pošljejo pismeno, pri naj sadnega.okraja, -se;morajo upoštevati.prometne
:
mere.
•
•
•
•
•
•
'
•
"
•
;
i
.;
'
•
.
•'
'••'
obči pri tem stanje stvari ter določi eventualno rok
(".)
,Če
stranka,
spozna,
da
ne
bo
moči
opraviti'
m*.za: odgovor., Če . je treba zaslišati. kakšnega zastopnika
do^čne ustanove osebno, je. označiti v pozivu (v proš :roka, mora o tem takoj sodišče obvestiti; prav tako pâ
nji) ,', popolnoma jasno „predmet, da se dotična ustano mora. sodišče, Če ni moči .naroka; odrediti,' obvestiti ò
va lahko odloči* katerega svojih uslužbencev naj pošlje tem-pozvano osebo, eventualno brzojavno ali telefonski
..
••>•
.'
;:
na sodišče, in da se ta lahko podrobno pouči o pred (§62.). '
metu, o katerem n.j poda izjavo>
Ustne razprave (glavne razprave).
;•: -• (a) če zakon ne predpisuje, da je sestaviti zapisnik,
se vsebina ustne izjave lahko ugotovi v spisih s. pisme
•
.."•
'•••
"••••"'•'.
.:'§-.:
'
-J
: <
nim ,zaznamkom (službenim zaznamkom), označivši da
(*) Ustne razprave (glavne razprave) se vrše v raztum, 3. podpisom sodnika, (uradnika), eventualno tudi
stranke. Na isti način se ugotovi tudi, da.se je dalo po pravnih dvoranah ali v prostorih, določenih za to. Pri
jasnilo, da "so se. vrnile, priloge, predmeti^ ki so se hra določanju' teh prostorov je trebu upoštevati dostojanstvo
sodišča in položaj strank. ' '
.'•,'/ ••
'•
''
''•'''• "" •• •
nili kot dokaz pri sodišču itd. ,
s
(«) Pojasnila, ki jih zahtevajo stranke o stanju svo <••'•' ( ) Obliko-službene halje predpiše minister pravde
jih pravnih stvari, daje po možnosti sodna pisarnica po (t§ Ж, drugi odstavek, žus., § 117., drugi odstavek, zk.).
Episih; če pa stranka ni prisotna, se obvesti po možnosti Na ustnih razpravah pri sreskm sodiščih vršilec dolž
nosti državnega tožilca né nosi službene halje^
''
telefonski..
• r ,, .,
(3)'Na ustnih razpravah in gravnih razpravah se
(«) 'Na pismena zahtevanja, ki se jim lahko. ustre.že
po kratki.poti, n. pr, ali je brisan kakšen vpis v. zem , goyori pred sodiščem stoje; drugače sme, kolikor je V
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/dvorani prostora, vsakdo sedeti. :Iz Opravičenih, razlogov
dovoli lahko sodnik govornikom, da med govorom sede.
(') Člani sodišča in vse prisotne osebe morajo stoje
poslušati dispozitivni del sodbe; stati morajo pa tudi ob
opravljanju prisege.
;

stranki v nadaljevanju (brez koncepta)' in na
vlogi sami, mora vrniti stranka sodišču izvirno vlogo,
ko odstrani nedostatek, odnosno ko vloži zoper odločbo
:
pravno sredstvo.'
Odstranitev nedostatkom v oblaki.\

Pismene vloge strank.
•

•-

§60.

.'"• - ; ; • ; ; _ ;

'

- ; ' ;

"'

' ; ' . " . ' , ' ; §.&;' •'
'
(*) Če ne ustreza vloga predpisom § 59. ali če od
(?) Za vloge je uporabljati papir v velikosti sodnih redi sodišče iz drugega razloga, da je odstraniti kakšen
obrazcev. Izvod tožbe, predloga za izvršilno dovolitev in nedostatek v obliki, ki ovira redno postopanje, (§ 183.
:
privatnih tožb, namenjen za ; sodišče, mora biti iz naj cpp.), je dati stranki možnost, kolikor zakon to dovo
s
manj ene cele pole; prav tako. vsaka vlogt s prilogami. ljuje [§ 102., odstavek ( ), zzk.], da odstrani nedostatek
Druge manjše vloge, se, smejo predati tudi na pol pole. na najpreprostejši, način. V takem primeru vrne stranki
;Vloge v zemljiškoknjižnih: stvareh [§.94., odstavek (*), vlogo s točno označbo nedostatka, če pa zakon predpi
zzk,] in tožbe zbog motene posesti <§ 548. cpp.) je ozna suje, tudi z rokom za vložitev, popravljene vloge, ali pa
čiti vnanje za takšne z vidno označbo.. : , . - / '
se pozove stranka, eventualno telefonski, naj pride k
(J) Vloge se: morajo pisati na pisalni stroj ali s čr sodišču zaradi odstranitve nedostatkov. Če stranka,, ko
nilom, če:pa je uporabljen prosojen: papir, je,pisati samo pride k sodišču, nedostatke odstrani,, je to na vlogi ozna
na eni strani. Več izvodov se piše po možnosti na stroju čiti s. kratkim zaznamkom '(§ 184. cpp.); če pa se pozivu
z razmnoževalnim papirjem; Dopustne so tudi tiskane ne odzove, ji je vrniti vlogo s .potrebnimi odredbami.
vloge in; vloge, pisane, z mehanično-kemičnim sred
(s) Ob ocenjanju vlog v obličnem pogledu j>o § 59.
stvom. Vloge in njih izvode, pisane.z navadnim ali ke ali drugih predpisih se sodišče ne sme ozirati na ma
mičnim svinčnikom in razmnožene z barvanim razmno lenkosti niti puščati iz vida, da je namen teh predpisov,
ževalnim papirjem, kakor tudi nečitljive vloge in nejas da se poslovanje olajša. Sodišče prve stopnje odredi
ne odpravke vrne sodišče, ,če tö zakon dovoljuje, vlo- sâmo odstranitev nedostatkov v obliki v vlogah,' ki so
žilcu, da jih popravi, drugače' pa jih zavrne. Stranke predložene v postopanju o pravnih lekih, zlasti pa pri*
uporabijo lahko vloge s tiskanim besedilom, ki so v bavi pred predložitvijo spisov višjemu sodišču poobla
prometu, kolikor ustrezajo zakonskim predpisom. Če stila in druge,priloge•[§ 180., odstavek (4)].- ,
tiskana besedila (obrazci) ne ustrezajo zakonskim pred
pisom ali če so pogrešeni ali če se z njimi otežuje tek
Brzojavne vloge.
sodnih poslov, opozori starešina sodišča izdajatelje (pro
dajalce), naj se dotično besedilo izpremeni.
'.,..;•
- -• . §
'
-,
.•''•••V-'-- *
(a) Podpisi na vlogah, zlasti pa podpisi advokatov
in branilcev (§§ 176., št. 3.,, 561., št. 5., 600., št. 4., 614.,
Za: brzojavne vloge veljajo predpisi § 185.• cpp/in
;
drugi odstavek, cpp..), morajo' biti postavljeni s črnilom §§ 27. dp 291 kpr. \-'"
' v '"'.'
: "'; .'''""_
alls' kemičnim svinčnikom na'prvi stràni' ali na koncu
vloge; uporaba pečatil za podpis ni dovoljena. Vloge
Uporaba brzojava (brzojavk) in telefona.
, .-.,
brez podpisa se;: vrnejo stranki zaradi dopolnitve, koli
kor je to po zakonu dovoljeno.. i «
•
•
"••:'
• ;
' ; " ; , " § - 6 2 , '••".".
:.;; "_.['"•';._.
.',."':','
(*) Na prvi strani vloge nad pisanim' sestavkom
(*) Sodišče uporablja brzojav samo v nujnm pri
(besedilom) jè pustiti prazen prostor za poslovno številko in za prejemni zaznamek. Na čelo vloge je- posta merih ali če se na drug način ne bi dala-odvrniti škoda
vitiozhamenilo: sodišča in civilne, pravne stvari ali ka za stranke;. Ob teh• pogojih se sme brzojavno odrediti
zapretje ali izpust iz zapora, dovoliti pogreb, odrediti,
zenske stvari (glej.§ 175., št. :i.',.cppi)i
:' <'(8)'Izvodi (listi), priloženi vlogi ki obsežajo1 samo odgoditi'ali preklicati ustna razprava (glavna razprava)
poziv itd. V izv>'šilM»nl
občne- podatke o- praVni StVàri'hr eventualno zahtevek, ali kakšen drug narok, preklicati
1
postopanju
sfe'sme'
poslati
obvestilo
brzojavno; če :ae
navlden v vlogi [§§ 180.',drugi odstavek,' 183., drugi odstavekycppV, §i 102.,' odstavek ('), žžk.],. se zovejoi rubrike izvršba, ki bi se morala takoj izvesti, na predlog ustavi;
(nadpisi). Namesto njih se lahko prilože popolni izvodi Odloži alirise po naredbi sodišča ne započne, aH bb
vloge z zaznamkom: >Nadomešoa rubriko, ni.zavezano iZpremembi strank, ki se mdra upoštevati, da so izvršil
na dejanja polnoveljavna, ali da se postopanje ne zaplete
taksK^tar. št.;l., VIII., 2. zst). ; - .
in
ffi oteži. V civilnih-pravnih poslih je zahtevati od
>:
(") Če,se uporabljajo rubrike kot. okrajšani odprav
strank predjem za stroške za brzojavna obvestila, öe ni
ki, k 'tožbam za izplačilo denarnih zneskov, (kamor se
gotovo, da se bodo plačali.
••
. •' i ••
' •,.'
Štejejo tudi menične in čekovne tožbe.) ali za izročitev
premožnih stvari, k predlogom ?arubež in prodajo te- >-• (») Na p r e d l o g ' s t r a n k e , k i pristane, da sama trpi
le
!Spib-premičnih stvari, za, rubež in; prenos terjatev (pre* stroškej; in ' Se odpove pravici dò povračila,' 'se-' Smejo
iemkov), za osnovo prisilne ; zastavne pravice, za ustavi- opraviti brzojavno tudi druga sodna" »obvestila! 'V brzo
te !
V ;iteb izvršb in. k vlogam,, «v;, kater ih. so. omenjeni pred javki' ;se postavita pod sodni podpis i «nazive sodišča i n
logi- spojeni, .in; naposled ; k, predlogom m ' izdajo ; pogojnih poslovnal številka, n e da b i se ' navedel n e , kraj ne čas
.•,,!;-'•---,•, ii o i. , :
plačilnih;nalogov, morajo obsezati..zahtevek,.bi se ujema pt.edajerbrzojavke. >••': '
(")
Sodišča
n
e
smejo
uvajati
telefona brez- dovolitve
* '?аћ^у,кот,.у podani -vlogi.,Neizpolnitev- teh .predpisov
se sn^atraiza nedostatek v obliki; po, § 183. cpp*i{§ 60.). predsednika âpelaeijskega: sodišča:'V me]a"hrkrajevnega
••
*=
'>•> (*)i če sodiščei stranki; flogo. vrne/ da še ódstraniiq pfömeta je.'uporabljati" telefoni če se-dä'predmet na ta
ûodostatki v obliki, ali če vroöi sodiate sv.ojo .odločbo način dovršiti .hitreje in brez dopisovanja. Ob рсфојШ,
6

1
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navedenih y; odstavkih (') in ( J ), so dovoljeni tudi
znak ^podpisa "(skrajšan podpis, parafa), č e stranka, ki
medmestni telefonski pogovori.
ne' zna''ali- ne more pisati, • zapisnika ni podpisala,
(*) Stranke dajo lahko telefonski obvestila : sodni : odnosno če je postavila nanj samo svoj ročni znak
pisarnici ali telefonski zahtevajo od nje obveotila po , (§ 276., prvi odstavek, cpp.; § 71. kp.), jo podpiše za
pisnikar.
'•...-. •!•
predmetih iz § 56., odstavka (B). Po telefonu pa se ne
morejo podajati predlogi, o katerih naj sodišče odloča;
(") Vsi odpravki morajo biti jasni in čitni; njih
obvestila o zemljiškoknjižnem stanju' in o stanju trgo- < zunanja oblika mora ustrezati njihovemu pomenu in biti
vinskega in zadružnega registra in drugih javnih knjig v skladu z dostojanstvom sodišča. Če je odpravek nese ne morejo dajati telefonski.
t čiten, nepopoln ali ima bistvene pogreške, se nadomesti
(") Da se omogoči med delovnimi urami telefonsko [ z novim napredlog ali po službeni dolžnosti, eventualno
občevanje z vsemi oddelki sodišča in pisarnice, določi po naredbi višjega oblastva. :
starešina sodišča uslužbence, ki obveste dotičnega usluž
( r ) Odpravke je' izdelati na stroju po možnosti s
benca o telefonskih priobčitvah.
črnim tralionf in črnim razmnoževalnim- papirjem, če pa
stroja'ni ' pri rokah,'1 s črnilom, eventualno, (zlasti pri
Izvirnik rešitve (koncept, referat) in odpravek.
uporabi obrazcev)^ s kemičnim svinčnikom ob uporabi
črnega ali modrega i'razmnoževalnega papirja; če je
•
§ 63.
treba večjega števila odpravkov, se lahko: razmnože
(*) Za izvirnik po sodnem poslovniku še smatra v : mehanično,! -kemijski ali is- tiskom. Vsi izvodi, izdelani
predpisani obliki seslavljrna odločba, izjava, priobčitev , na stroju, ; morajo-biti čitni, in to je merilo za število
1
sodišča itd. Izvirnik podpise,sodnik (predsednik senata) izvodov, ki se sme izdelati;- Če- se izpolnjujejo obrazci v
ali uradnik (ob samostalnem poslovanju), ki je odločbo ; več izvodih, je pazti, da je : tiskano besedilo poedinih
listov točno drugo nad'drugim. Obrazcev ni uporabljati,
izdal,1 in zapisnikar, kolikor to zakon predpisuje.
( 3 ) 1 Z odpravki po sodnem poslovniku je umeti pre- , če bi postalo besedilo zbog vrinkov • in' popravkov ne
pisë Izvirnika, ki jih izdeluje in odpravlja sodna pisar pregledno ali nečitno. V odpravkih mora biti presledek
med vrstami poln; ne pa ozek; in tako tudi v obrazcih,
nica po službeni dolžnosti.
'•••{*)_ Odpravke sodb, sklepov, poravnav in potrdila če
o je to mogoče; Če-vje papir prosojen, se piše samo na
eno stran. ••
pravnomočnosti ali izvrsnosti podpisuje sodna pisarnica
pod zaznamkom: >Za točnost odpravka«.
-
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Zunanja oblika odločb, zapisnikov in odpravkov.
. § M- j
(') Izvirniki odločb, zapisniki, deli zapisnika, pisani :
stenografski (§ 376., prvi odstavek, cpp.), in prenosi
poslednjih v navadno pisavo (§ 376., tretji odstavek, cpp.)
morajo biti pisani s strojem ali s črnilom na papirju
dobre kakovosti. Stenografski zapisniki o ustnih raz
pravah (glavnih razpravah) se lahko pišejo tudi s kemič
nim svinčnikom, ostali zapisniki pa sâmo, če se naj
istočasno z razmnoževalnim papirjem izdela vsaj še
en prepis (n. pr. tožbe, podane na zapisnik), pa stroja
ni.,. pri rokah. Izvod, pisan s kemičnim svinčnikom,
ostane v spisu. Izvirniki se ne smejo sestavljati steno
grafski, zapisniki pa samo toliko, kolikor to zakon
dopušča; če sestoje,, iz več listov, se sešijejo. Če se
sestavlja zapisnik zunaj sodišča, se sme pisati s svinčni
kom; toda v tem primeru je treba priložiti spisom:e
črnilom ali strojem pisani prepis. S svinčnikom pieani
zapisnik ostane v spisih.
•(*) Pisati je treba čitno! Če so izvirniki in zapisniki
zelo popravljeni, nepregledni ali nečitni, je treba pri
ložiti prepis.
(»') V vsakem zapisniku je, navesti naziv sodišča,
predmet in čas, če pa je zapisnik sestavljen zunaj sodi
šča, tudi kraj, kjer je sestavljen. V vsakem zapisniku
v civilnih pravnih stvareh, kakor tudi v kazenskih na
zasebno tožbo je zapisati uro, ko sevfe narok začel in
k o s e le končal (tar* št. 2.. I., tar. št. 51. zst.). - ;
.(') Vsak zapisnik mora obsezati rodbinsko in roj*stno ime ter zvanje vseh prisotnih sodnih oseb, str'ank
In njihovih zastopnikov, morebitnih sodnih prič '(§ 73i.
kp»)y izvedencev in tolmačev.
-.y-. (») Podpisi morajo biti zadostno čitni. Če Je pred
pisan svojeročni ipodois, se ne sme uporabljati pečatilo,
V notranjem občevanju sodišča zadošča namesto podpisa
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Obrazci, žigi, sodni pečati.

(д) Ža , pogoste posle se , uporabljajo obrazci, pred
pisani po : sodni ' upravi, in .natisnjeni po možnosti v
državnih ^tiskarnah ,ali. y tiskarnah kazenskih zavodov. (2) Sodišča smejo izpolniti službene obrazce pO ke
mijski poti,,.z..oznamenil'gm \ sodišča ali s podobnimi
manjšimi: dopolnitvami,ali/sestaviti obrazce po.,vzorcih,
ki so v službenih knjigah.obrazcev.,, . :
(3) Z odobritvijo; predsednika zbornega sodišča prve
stopnje smejo sodišča;na isti način sestavljati po. svoji
potrebi, tudi druge obrazce.; Predsednik, skrb; za, to, da
se uporabljanje;i,takih;;pb"nazcev .ustavi,,,če ne ustrezajo
več namenu ali -službenim predpisom. .
.
'»....
(*) Za tiskanje drugih, razen uradnih obrazcev, je
treba dovolitve ministrstyà. pravde. .,;..• ;:'•'
'••• (•) Sodišča•'•'%•;večjo -zaposlenostjo predlagajo lahko
ob naročbi (§ 66.), naj se natisne'na'ovojih,-na.povrat
nicah, nft pozivih'in na'drugih: pogosto uporabljanih
obrazcih/î Audi'-'naziv sodišča, in take predloge je po
m o ž n o s t i u s v o j i t i . '••••• •••••>•• ••••'.
•,:•••••: '•'['
(8) Predstojnik sodne" pisarnice,' odnosno odrejeni
uradnik 1 pod njegovim nadzorstvom hrani obrazce,' raz^
porejene 4 po -vrstah; in 'številkah, po možnosti' pod
ključem in mora imeti 1 vedno pregled o zaostali količini
(zalogi* ; rezervi): Pri večjih sodiščih se hranijo,obrazci,
če ; je prikladnih 'prostorov, nâ1 enem mestu za vse
sodišče.' V tâketfi primeru se dele•• obrazci-! praviloma
enkrat na mesec oddelkom' sodnfe' pisarnice. Istotakô se
hranijo in dele-vse vrete•'..papirja in ostale pisafhiške
potrebščine,';. v^iik-.

••••;-'•
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28. коз.
(7) V ostalem veljajo za ravnanje z obrazci dotični
predpisi računovodstvene službe (pravilnik o poslovanju
računovodstvenih odsekov pri ministrstvih in o računo
vodstveni službi pri nakazovalcih z dne 31. decem
bra 1928., ^Službene novine« št. 29/XIV iz 1. 1929.*).
Naročanje obrazcev.

se lahko uporabijo tudi za sprejem predloga strank, ko
se s kratkimi dostavki (nadpis, razlogi in podpis strank),
prirede kot zapisnik.
(2) Uporabljati se ne smejo obrazci, katerih uporaba
je prepovedana. Ce so po prepovedi kakšnega obrazca
obrazci starejše oblike še uporabljivi ali se dajo z
izpremembo tiskanega besedila z roko ali s strojem
za rabo prirediti, se porabi obstoječa zaloga, predense«
vzamejo novi izvodi v rabo.
(8) Ce ima kakšno sodišče veliko zalogo poedinih
obrazcev, sporoči to predsedništvu apelacijskega sodi
šča, ki izda potrebno naredbo.
(«) Za zgled, kako je izpolnjevati predpisane obraz
ce, izda sodna uprava službene knjige obrazcev. Pravni
nazori, izraženi v knjigah obrazcev, za sodišča niso
obvezni.

§ 66.
(*) V mesecu aprilu vsakega leta morajo sodišča
najskroneje zbrati podatke in ugotoviti, koliko obrazcev
jim je potrebnih za prihodnje koledarsko leto, pri čemer
je zlasti upoštevati zalogo (rezervo), ki jim je na
razpolago. Na ta način ugotovljeno količino vpišejo v
naročilni list po obrazcu posi. št. 12., ki ga morajo
pravočasno, odposlati tako, da prispe k predsedništvu
apelacijskoga sodišča najkesneje do dne 1. maja. Naročilo
Pečatila.
se mora omejiti na neobhodno potrebno količino, obraz
cev pa, ki so pri dotičnem sodišču zelo redko v rabi,
vobče ni naročiti. Izvirnik naročilhega Usta se hrani pri
(') Kratki in pogosti zaznamki, sklepi, dopisi, posodišču.
trdila, navodila za poslovanje itd. se vrše po možnosti
2
( ) Naročilni list obsega:
s pečatili; prav tako je uporabljati pečatila pri, zapis
1. označbo obrazcev po številkah uradnega popisa; nikih in odpravkih za oznamenilo sodišča, ulice in šte
2. obstoječo zalogo (rezervo);
vilke sodne zgradbe, imena sodnikov in vrste spisov
3. kolikšno število se naroča; zalogo in število je (§ 276.).
treba označiti, kakor je najprimernejše, ali po. številu
(») Pečatila se morajo uporabljati v nastopnih pri
leg (vsaka lega ima 10 pol) ali pa po kosih;
merih:
4. skupno naročeno količino po vrstah in podpis
1. za podpise na odpravkih [§ 149., odstavek Ç%
starešine sodišča. Pri obrazcih posi. št. 13 in 14 [§ 138.,
3
črkab)];
odstavek ( )J je navesti, ali se naročajo ovoji ali dopis
2. za sestavo skrajšanih odpravkov (§ 87., šesti od
nice, pri obrazcih posi. št. 6 pa število knjižic s priznastavek,
zus., § 146.);
nicami, ki se naročajo. Ce se predlaga obrazec z označbo
8.
za
kratke zaznamke o sodbah zbog izostanka aü
naziva sodišča ali z drugim dostavkom, je navesti točno
zamude
po
§ 616. cpp.;
besedilo tega dostavka in je označiti mesto, kjer naj
4.
za
prejemni
zaznamek (§§ 103., 104.);
se natisne.
6.
za
odpravni
zaznamek
(§ 134.).
(") Med letom sme sodišče ob nepričakovani potrebi
a
(
)
Za
zaznamek
o
overovitvah
(§§ 881., 884) in za
naknadno naročiti obrazce.
potrdila izvrsnosti (§ 150.) ni uporabljati pečatila samo,
(*) Skupno dobavo vrši predsedništvo apelacijskega Če ga ni pri rokah,
sodišča, čigar ekonomat pošlje tiskane obrazce, ko jih
(*) Za spodaj navedena pečatila sta obvezno pred
prejme, poedinim sodiščem po podatkih v naročilnih pisana besedilo in oprema. Zaradi boljše razpoznave je
Ustih in priloži pošiljki predajni list in priznanico (pre njih leseni del pobarvati. Ta pečatila so:
jemnico). Sodišče ugotovi po izvirniku naročilnega lista
1. pečatilo za podpis (§149., nepobarvan lakiran les)?
in predajnega lista, ali je pošiljka popolna. Obrazce
2. pečatilo za skrajšane odpravke sklepov (§§ 146^
preda zalogi, ekonomatu predsedništva apelacijskega
147.),
in to:
sodišča pa pošlje potrjeno prejemnico in shrani pre
a)
občno pečatilo o usvojitvi predloga (zeleno);
dajni list. Izplačilo vrši predsedništvo apelacijskega
b)
menični plačilni nalog (belo).;
sodišča po veljavnih predpisih.
c) izvršilno dovolilo (temno rjavo);
(5) Ce ne pošlje predsedništvo apelacijskega sodi
č) izvršilno dovolilo na denarne terjatve brez pre
šča vse količine, označene v naročilnem listu, se označi
nosa
terjatve (rdeče);
to na predajnem listu. Istočasno z naročbo obrazcev je
8.
pečatilo za zaznamek o sodbi (§ 388., sivo);
naročiti po prednjih odredbah tudi vse vrste papirja in
4. pečatilo za skrajšano sodbo zbog izostanka ali
ostali pisarniški material, kolikor ga dobavlja pred
sedništvo apelacijskega sodišča za vsa sodižča svojega zamude (884,, črno);
območja.
5. pečatilo za potrditev izvrsnosti (§ 150., modro);
6. pečatilo za nalog, zemljiškoknjižnega sodnika o
izvršitvi vpisa [§ 135., odstavek (8), rumeno].
Uporaba obrazcev in knjige obrazcev.
(«) Odtiski pečatil morajo biti popolnoma čitni m
§ 67.
pritisnjeni na določenem mestu vodoravno. Ce je odtisek
(*) Obrazce je uporabljati vselej, če se s tem po nejasen ali pogrešen ali je uporabljeno napačno pečatilo,
spešuje in uprašča pisanje izvirnikov, odpravkov in se dotično meato skrbno prečrta in se pod to pritisne
zapisnikov. Ti se pogosto lahko prilagode z neznatnimi pečatilo iznova.
e
spremembami potrebi, za katero niso namenjeni.
( ) Za vsakega sodnika je nabaviti pečatilo za pod
Obrazci, ki obsezajo tiskano besedilo za kakšno odločbo, pis. Razen faksimila obseza pečatilo tudi to-le:. »Za
točnost odpravka upravitelj oddelka sodne pisarnice«,
• >Uradni list« št. 112/27 iz L 1929,
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odnosno, kjer ni oddelkov, »predstojnik sodne pisar
nice«. Pečatilo za podpis sodnika se glasi n. pr.:
>Sodnik P a v l e Kostić.
Za točnost odpravka
upravitelj oddelka sodne pisarnice:
(7) Če se premesti sodnik k drugemu sodišču, se
pošlje pečatilo temu sodišču; ko zapušča sodno službo,
je pečatilo uničiti.
(e) Dobavo pečatil vrši izključno predsedništvo
apelacijskega sodišča, nižje sodišče pa samo z njegovo
odobritvijo.
Sodni pečati.

0) Sodni pečat je iz kovine z grbom kraljevine
Jugoslavije v sredi; okrog njega je naziv sodišča v ciri
lici in latinici. Za njegov odtisk se uporablja črna barva.
Za vsako sodišče je nabaviti zadostno število sodnih
pečatov.
(3) Vsako sodišče nabavi zadostno število enakih
vrezanih pečatov za pečatenje z voskom.
(3) Za odpravke sklepov, s katerimi se dovoljuje
predaja vrednosti ali se izda nalog za izplačilo vrednosti,
ki 3o pri oblastvu, Poštni hranilnici, bankah ali drugih
zavodih, se mora uporabljati poseben sodni pečat v
obliki osmerokotnika. Za odtisk se uporablja rdeča
barva.
.. (*) Dobavo sodnih pečatov vrši predsedništvo apela
cijskega sodišča, nižje sodišče pa samo z njegovo odo
britvijo.
(5) Pri dobavi in hranitvi sodnih pečatov in pečatil
je treba opreznosti, da se preprečijo zlorabe, zlasti pa
uporaba po nepoklicanih osebah. Pečat, omenjen v
odstavku (3), hrani in izključno uporablja starešina
sodišča.
•
ш .
12. poglavje.

Uradovanje zunai sodne zgradbe.
Določanje in objavljanje sodnih dnevov.
§ 70.
C) Ce se odredi, da se vrše sodni dnevi zunaj sede
ža sreskega sodišča (§ 12., prvi odstavek, zus.), odredi
ministrstvo pravde, v kateri občini, za kateri okoliš in
kolikokrat naj se vrše. Predsednik apelacijskega sodišča
izda naredbo glede prostorov in izbora dneva. Občina
skrbi ob svojih stroških za prostore, razsvetljavo, kurjavo
in za služabništvo.
(*) Za sodni dan se določi stalen dan v tednu. Uro
začetka in konca sodnega dneva določi starešina sodišča
glede na krajevne in prometne razmere in na verjetno
število poslov. Z odobritvijo predsednika apelacijskega
sodišča se smejo vršiti po potrebi tudi izredni sodni
dnevi.
(*) čas In kraj sodnega dneva objavi starešina sodi
sfa po predpipih § 12., drugi odstavek, zus. Če pride
sodni 'dan na praznik, ga preloži starešina sodišča po

možnosti na drug dan v istem tednu in objavi preložitev
pravočasno. Naredbe, izdane za sodni dan, sme izpremeniti samo oblastvo, ki jih je izdalo.
Opravljanje sodnega dneva.
§ 71.
(*) Redni sodni dan opravlja starešina ali drug
sodnik sreskega sodišča, za opravljanje zapisnikarske
službe pa se mu dodeljujejo sodniški pomočnik ali osebe,
zaposlene v sodni pisarnici. Potne stroške in dnevnice
trpi država, če jih ne prevzame nase občina [§ 74., od
stavek (*)].
(2) Na rednem sodnem dnevu se smejo vršiti vsi
sodni posli. Ustne razprave v civilnih pravnih stvareh in
glavne razprave v kazenskih stvareh se smejo vršiti na
sodnem dnevu samo, če je to glede na prebivališče oseb,
ki jih je pozvati, prikladno in če se s tem ne ovirajo
ostali posli. Po kaznivih dejanjih, ki se preganjajo po
službeni dolžnosti, se smejo vršiti glavne razprave samo,
če ni državni tožilec zahteval, da se pozovi na glavno
razpravo. Poziv za sodni dan ima isti pravni učinek,
kakor poziv k sodišču.
(3) Na sodnem dnevu smejo podajati stranke na za
pisnik predloge, prošnje in izjave, kolikor je to vobče
dopustno.
(4) Na vlogah je označiti dan predaje. V ta namen
se odpro vloge v zaprtem ovoju (zavitku) in se na njih
označi dan predaje. Denar in vrednostni predmeti se
sprejemajo na sodnem dnevu samo v primerih, v katerih
je sodnik po veljavnih predpisih dolžan, jih sprejeti, ali
kolikor gre samo za zneske za nabavo kolkov.
Ravnanje s spisi po predmetih sodnega dneva,
§72.
(') Spisi, po katerih so pozvane stranke na sodni
dan, in ostali spisi, potrebni za sodni dan, se vpišejo
pred odhodom v spisek, ki ga vzame sodnik obenem s
spisi s seboj. Vloge, prejete na sodnem dnevu, se vpišejo
v isti spisek ob prejemu, zapisniki pa, ko se sestavijo, če
se nanašajo na predmet, ki v spisek ni vpisan.
2
( ) Zapisniki, sestavljeni na sodnem dnevu, kakor
tudi prejete vloge se izroče takoj po povratku na sodišče
vložišču. Spisek, omenjen v odstavku ('), se izroči stare
šini sodišča, se vpiše v vpisnik Su in se hrani pri spisih
sodne uprave, ko je poprej postavil uradnik vložišča
nanj zaznamek o prejemu zapisnikov in vlog.
s
( ) Na sodni dan je vzeti s seboj poseben oddelek
vpisnika Ov [§ 329., odstavek (*')], da ,se opravijo more
bitne overovitve. Na odpravke, izvršene na sodnem
dnevu po spisih, ki še niso dobili poslovne številke, se
postavita kraj, kjer se vrši sodni dan, in zaporedna šte
vilka, pod katero je spis vpisan v spisek.
Ostala službena dejanja zunaj sodne zgradbe.
§ 73.
1

i ) Razen opravil na sodnem dnevu, se vrše službe
na dejanja zunaj sodne zgradbe samo, če to zakon
predpisuje ali če je videti, da je to namenu posebno
primerno. Ob potovanju je opraviti kar moči veliko šte
vilo službenih dejanj, kolikor njih značaj [odstavek (")]
ali njih nujnost ne zahtevajo kaj drugega. Zlasti je treba
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spajati službena dejanja, za katera bi verjetno trpela
država stroške, z drugimi službenimi dejanji, za katera
se smejo terjati stroški od strank. Bivanje zunaj sodišča
ne sme trajati dalj, nego, je potrebno za opravo službe
nega dejanja.
-, (2) Službena dejanja zunaj sodne zgradbe, izvzemši
tista, za katera se plačujeta hranarina in potnina (§ 76.),
je prijaviti, kadar je to mogoče, predhodno starešini
sodišča in je zahtevati zanje njegovega predhodnega pri
stanka, kadar je to predpisano (§§48., drugi odstavek,
49. kpr.)-.
(3) Službena dejanja zunaj sodne zgradbe izvrši
praviloma tisti sodnik, ki jih sicer vrši. po razporedu
poslov. Dejanja, ki jih opravljajo v kraju sodišča urad
niki sodne pisarnice, se poverijo tem tudi, če se naj vrše
zunaj kraja sodišča, kolikor ne bi zahtevali po § 30.,
odstavku ('), razlogi smotrnosti, da. jih vrši sodnik.
A. Stroški za službene posle, opravljene zunaj sodne
zgradbe, ki se odmerjajo po predpisih o povračilu
potnih stroškov.
Zahtevanje in določanje strpškov (pristojbin).

valcu druge stopnje, ki preizkaeî podatke, ofesežene v
računu, ugotovi višino povračila in ga pošlje krajevni
kontroli obenem z naredbo, odnosno nalogom za teplačilo
(člen 22. pravilnika o poslovanja krajevnih korrtafl in
komisarja za izredne preglede z doe 6. decembra W90.,
»Službene novine« Št 286/XCVHf).
(') V 14 dneh po vročitvi pregledanega potnega
računa je dopustna pritožba, ki jo je vložiti na ministr
stvo za finance. Po računih, izplačanih vložilcu računa
brez pripombe, ni pritožbe.
(5) V ostalem veljajo dotični predpisi računovod
stvene službe (pravilnik o poslovanju računovodstvenih
odsekov itd. z dne 31. decembra 1928., »Službene aovi
ne« št. 29/XIV/29.).
(") V primerih odstavka (*), črke b), sestavi usluž
benec račun o stroških v poročilu o izvršenem poslu in
ga pošlje sodišču v. treh dneh po opravljenem poslu.
Drugače izgubi pravico do povračila stroškov fei je
dolžan vrniti prejeti predjem. Ta rok sme starešina
sodišča v opravičenih primerih do 10 dni podaljšati.
(') Starešina sodišča potrdi na računu, da obstoje
za izplačilo stroškov pogoji, ki so potrebni pò veljavnih
predpisih.
(8) O pravilnosti zaračunanih stroškov odločajo sodi
šča, pristojna za reševanje glavne stvari, strankam in
sodnim uslužbencem pa pristoje ista pravna sredstva, ki
veljajo za glavno stvar.
(8) Po tem predmetu predpisuje člen 23. spredaj
omenjenega pravilnika o poslovanju krajevnih kontrol
itd., da računi potnih stroškov sodnih uslužbencev za
opravo potovanja za račun in ob stroških privatne
stranke niso zavezani pregledu in vizi krajevne kon
trole, da ugotavljajo višino povračila teh stroškov pri
stojna sodna oblastva, krajevna kontrola pa je dolžna,
dati pred izplačilom vizo na vsoto, na katero se glasi
odločba o izplačilu, če je deponiran po stranki predjemoma položeni znesek pri davčni upravi, ne pa pri
sodišču.

§ 74.
( ) Če se določajo stroški za službena dejanja zunaj
sodne zgradbe po predpisih o povračilu potnih stroškov,
je treba upoštevati, ali jih mora plačati:
a) sodna ali druga državna uprava iz državnih sred
stev dokončno ali v obliki predjema za svoj ali tuj račun
(uredba o povračilu, potnih in selitvenih stroškov civil
nih državnih uslužbencev z dne 12. decembra 1931.,
>Službene novinec št. 306/C*), ali
b) privatna stranka (uredba o povračilu potnih stro
škov za službena potovanja sodnih uslužbencev, ki se
izvrše v korist in ob stroških privatne stranke in na
njeno zahtevo, z dne 29. marca 1929., »Službene novine«
št. 84/XXXV,** in uredba z dne 10. februarja-1931.,
>Služttene novine« št. 49/ХШ***).
Potni dnevnik za službena dejanja zunaj sodne zgradbe.
(») V primerih odstavka '(*), črke a), mora pred
§ 75.
ložiti uslužbenec v šestih mesecih po izvršenem poto
vanju svojeročno podpisani potni račun po obrazcu posi,
(*) Pri vsakem sodišču vodi predstojnik sodne pisar
št. 16. Ce se ne predloži, račun v tem roku, terjatev nice ali drug uslužbenec ob njegovem nadzorstvu po
zastara. Uslužbenec, ki je dobil na račun potnih stroškov obrazcu posi. št. 16 potni dnevnik za vsa službena deja
za službeno potovanje kako vsoto (prejel predjem — nja zunaj sodne zgradbe, o katerih je govora o § 74.,
akontacijo), mora v 30 dneh po izvršenem potovanju odstavku (*)•
(') Stolpec 1 dnevnika, ki se vodi za vsako leto
predložiti potni račun. Računu mora razen ostalih do
kazov priložiti v izvirniku ali overovljenem prepisu posebej, obseza zaporedne številke. V stolpec 4 je vpi
tudi nalog za potovanje. Drugače se izterja prejeta vsota sati čas začetka in konca. dejanja; v stolpec 6 se vpiše
Po upravni poti po' predpisih odstavka (2) člena 43. obračun stroškov in skupni znesfek.
(8) V ostalem veljajo predpisi uredbe o povračou
uredbe, omenjene pod črko a) odstavka ( l ). Ce je pre
jeta vsota večja od odobrene, mora položiti uslužbenec potnih stroškov, omenjene v § 74., odstavku (*).
razliko takoj pri državni blagajni, drugače se izterja
(*) Predsednik apelacijskega sodišča odredi, naj nra
Po upravni poti z odtegljajem od njegovih skupnih pre pošiljajo sodišča zaradi pregleda v določenih časovnih
jemkov prvi prihodnji mesec. Tako je postopati tudi, presledkih potne dnevnike z računi o stroških vred.
Se je terjatev zastarala.
(5) Pregled ima namen, da se ugotovi, ali so stroški
(») Starešina, ki je izdal nalog za potovanje,, overo pravilno zaračunani. Ce je obračun netočen, sme biti
vi na računu, da je'službeno potovanje izvršeno, da je dotični uslužbenec pozvan na disciplinsko odgovornost,
Ha potovanju prebiti čas bil potreben za opravo službe- neglede na to, ali je vložila stranka v primerih, določe
n
ega posla in da se je uporabil najkrajši in najcenejši nih v § 74., odstavku f1), črki b), pravno sredstvo. Prav
Pot. Račune je nato takoj poslati pristojnemu nakazo- tako lahko odgovarjajo disciplinski tudi organi sodišča,
ki so stroške nepravilno ugotovili.
" ••
' »Službeni list« št. 46/4 iz 1. 1932.
'(•). VSako sodišče ima za svoje območje razpregled** '»Uradni list« št. 171/41 iz 1:1929.
nico
o razdaljah v kilometrih (razdaljnik).
*** »Službeni list« št. 602/69 iz 1. 1931.
l
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B. Hranarina in potnina.
Ubiranje ob službenem opravilu.
§ 76.
(*) Vsak izvršilni organ in vročevalec je po uredbi
o hranarini in potnini pri opravljanju službenega deja
nja upravičen zahtevati in na priznanico prejeti pripada
joče stroške ali jih z izrecno pooblastitvijo starešine
sodišča, dano na dotičnem spisu, pridržati od denarnega
zneska, ki se je prostovoljno položil ali se je našel ob
rubeži ali dobil ob prodaji.
(2) Če zavezanec denarni znesek položi, potrdi usluž
benec prejem, pri čemer izpolni en list knjižice priznanic po obrazcu posi. št. 5 [§ 40., odstavek (3)] tako, da
izpolni poedine odstavke (rubrike), na katere se plačilo
nanaša. Izvod priznanice, napisan z razmnoževalnim
papirjem, se izda stranki, ki potrdi prejem s podpisom
na izvodu, ki ostane v knjižici.
(3) Ce postane kakšen list v knjižici neporaben, se
to označi na njem z besedo; >uničeno«, in ostane Ust v
knjižici obenem z izvodom, ki bi ga bilo treba izpolniti
z razmnoževalnim papirjem.
(*) Izvršilni organ (vročevalec) mora navesti v svo
jem poročilu o službenem dejanju (na vročilnici) pre
jete zneske stroškov kakor tudi številko in stran priznaniške knjižice; pri tem je navesti poedine zneske,
iz katerih stroški sestoje, in oddaljenost (daljavo) v
kilometrih (povračilo prevoznih stroškov). Ce opravi
uslužbenec na enem službenem potovanju več službenih
dejanj, na katera se naj potnina porazdeli, predloži
obračun samo v enem spisu in označi ostale spise.
K poročilu o izvršenem poslu je postaviti v vsak spis
zaznamek, v katerem spisu je obračun. Potnina se raz
deli v. razmerju iznosa terjatev, na katere se nanašajo
službena dejanja, če pa taka razdelitev ni mogoča, na
enake dele.
(8) Upravitelj izvršilnega oddelka [§ 37., odsta
vek (')] pregleda, odobri ali popravi višino stroškov,
vaporedi podatke v priznaniški knjižici e podatki v
poročilu o izvršenem poslu (na vročilnici) in postavi
na obeh mestih svoj skrajšani podpis. Ce presezajo
prejeti zneski pripadajoče stroške, izda naredbo za po
vračilo viška; tako naredbo pa sme izdati tudi višje
oblastvo,
Naknadna izterjava,
« 77.
Če se stroški ob izvršitvi službenega opravila voboe
niso ubrali ali so se ubrali samo deloma, navede izvršil
ni organ (vročevalec) to v poročilu o izvršenem službe
nem poslu (na vročilnici) z označbo višine stroškov po
§ 76., odstavku (*). Stroške ali njih ostanek izterja
upravitelj izvršilnega oddelka [8 37., odstavek (*)1 s pla
čilnim «nalogom po §§ 209. in nasi., ko je odmerjene
stroške pregledal in odobril, odnosno popravil.
Izplačilo stroškov iz državne blagajne za službena
dejanja, opravljena zunaj sodne ggradbe.
§78.
Če mora stranka, ki uživa siromaško pravico ali za
katero je postavljen skrbnik, plačati stroške za slu?beni
posel zunaj sodne zgradbe, se ti izterjajo, kolikor je> to

mogoče (§ 9. zst., člen 26. pst., § 111. cpp.), od nasprot
nika osebe, zavezane povračilu stroškov. Če to ne uspe
ali če ni nasprotne stranke, zavezane povračilu stroškov,
se izvrši izplačilo stroškov iz računa o materialnih
stroških, razen stroškov kazenskega postopanja, in se
zabeleži zaradi morebitne poznejše izterjave [§§ 194.,
odstavka (8) in (*), 233., odstavek (*)]. Izterjava se
mora poskusiti najmanj enkrat vsakega pol leta. Ce se
izterjava niti v treh letih ne da opraviti, odredi pred
sednik apelacijskega sodišča sporazumno s finančno
direkcijo izbris (izknjižbo) tega izplačila.
Pregled odmerjenih stroškov.
§ 79.
(*) Starešina sodišča preizkusi kdaj pa kdaj pravil
nost odmerjenih stroškov in ugotovi izid svojega pre
izkusa v potnem dnevniku s svojim podpisom in datu
mom pregleda, pa izda na osnovi pregleda eventualno
potrebna navodila.
(2) Zaradi eventualne uporabe § 75., odstavka (5),
vpiše predstojnik sodne pisarnice v poseben oddelek
potnega dnevnika [§ 76., odstavek (*)] stroške, ki jih je
odmeril (pregledal) upravitelj izvršilnega oddelka po
uredbi o hranarini in potnini. Po pripombah po § 75.,
odstavku (*), vrnejo uslužbenci strankam, kar so preveč
prejeli, odnosno zahtevajo od njih, kar so premalo
prejeli.
§ 80.
Kolikor ni v §§ 76. do 78. kaj pos'ebej odrejeno,
veljajo predpisi uredbe o hranarini in potnini, ki jo
izda ministrstvo pravde.
IS. poglavje.

Izvedenci, tolmači, skrbniki.
Spiski izvedencev pri apejacijskih sodiščih.
§ 81.
(*) Pri apelacijskem sodišču se vodijo naslednji
spiski izvedencev:
'•
1. za cenitev zemljišč in pritiklin večje, vrednosti,
t. j . večjih kmetijskih in gozdno-gospodarskih posestev,
rudniških nepremičnin in nepremičnin, na katerih so,
večje industrije [uredba po § 118., odstavku (*), ip.];
2. za določanje povračila škode ob razlastitvah za
radi gradnje in prometa železnic po dotičnem zakonu.
(') Spiski, omenjeni pod 1., se pregledujejo in do
polnjujejo po potrebi vsako peto leto, spiski pod 2. pa
vsako leto. Spiski in izpremembe se objavljajo v novinah, ki so določene v območju apelacijskega sodišča za
službene objave.
Spiski stalnih izvedencev pri zbornih sodiščih
prve stopnje.
§ 82.
(*) Vsako zborno sodišče prve stopnje vodi spisek
izvedencev, ki mu služi za podstavo pri izboru za
poedine primere v civilnih pravnih stvareh in v kazen
skih stvareh (§ 184. kp.). Za katere stroke in v katerem

281

26. koe.

/

številu naj se vpišejo izvedenci v'.spisek, se odredi .civilnih in kazenskih pravnih stvareh 'Je ob izvijanju
izključno po potrebi sodišča! o
: ...ч/
.;• dokazov in na razpravah (§§ 269. in 276. cpp., §§ 106.,
(') O sestavi spiska odloča; predsednik, .ko opravi; ' 160., 175. kp.) pTedhodno zapriseči, če ni zaprisežen kot
potrebne poizvedbe o strokovni" sposobnosti .in zaneslji stalni tolmač (§86.); prav tako pa' jè!jp6ìsW£ati''tudÌ, če
vosti . poedinih- izvedencev;, (§: 185..: kip.). • Za. izvedence; so spis iz tujega jezika prevaja in točnost pteVodâ po.
predpisih overavljä (§ 204.'np.).
' ' "
zdravniške, tehniške, obrtne an'trgovinske stroke je obstoječih
( s ) Za tolmača se lahko vzame zanesljiva oseba, ki'
zahtevati mnenje od zdravniške, inženjerske, odnosno
zna docela' 'službeni jezik in dotični tùjî''jezik, a ima,
trgovinske in obrtne zbornice,-eventualno:pa .tudi njih
I tudi sicer potrebno izobrazbo za opravljanje' dolžnosti1
p r e d l o g . .
••;• •••••
••••••>;.•
•::;.-•;-:
;
..i
'..:••':i
(3) Predsednik zbornega' sodišča prve stopnje ali- ^ tolmača ali prevajalca (§ 298., tretji odstavek, np'.): •"
'"•.(*) Za tolmača se lahko u p o r a b i tudi sodnik' ali
sodnik, ki ga on odredi, ali starešina sreskega ' sodišča
zapriseže (§ 86.) vse izvedence,1 ki'so vpisani"v spisek. ; drug uslužbenec sodišča ali drugega državnega urada,
Opravljena prisega za dolžnost '• stalnega izvedenca'velja ko je bil opomnjen na opravljeno službeno prisego
''.;"'"
za vsako sodišče in za vsak primer''(§ 454.,; drugi odsta • (§ 298., odst. 3., np.).
vek, cpp., §§187.,, drugi odstavek,1 in 255.; tretji odsta
Stalni sodni tolmači.
vek, kp.). •• ' ••
••••
' •' • ••>'
v
(*) Več zbornih sodišč .prve stopnje š sedežem v
,§ 85. . .
4
istem ' kraju sestavi dogovorno skupen spisek izveden
( ) Apelaci jeko sodišče postavi ria sedežih zbornih
cev. Če se ne doseže, sporazum, izda-predsednik apelasodišč prve stopnje, po potrebi pà tudi ha sedežih' po. cijskega sodišča potrebne s naredbe; predsednik lahko
' edinih sreskih sodišč na predlog ali po'zaslišanju stare
odredi, naj vodi eno zborno sodišče poseben spisek za šin teh sodišč stalno zaprisežene ' tolmače, ki p'révajajo'
poedine stroke, n. pr. za.sodne:zdravnike ali izvedence na zahtevo sodišča in strank brez posebne sodne' nared
za knjigovodstvo.
. ; • ••"<•'
be listine iz tujega jezika (stalno zapriseženi sodni
(B) Predsednik črta iz spiska vse izvedence, ki so se tolmači). Pogoji za stalnega tolmača so ti-le: jugoslovan
izkazali za nesposobne ali nezanesljive, ki se ne odzivajo sko državljanstvo, vsestranska zanesljivost' in na pri
pozivu, ki so izgubili poslovno sposobnost ali ki jih ni meren način dokazano popolno poznavanje službenega
moči uporabljati, zbog bolezni, priletnostiy; iapr.emembe in^dotičnega tujega jezika (§ 296. np.). Stalnim sodnim
kraja stanovanja ali zbog izpremembe; ; poklica ali ker, tolmačem se izda odlok o postavitvi. Za zaprisego se
so zahtevali, da se oproste dolžnosti izvedenca. Če obstoji odredi predsednik zbornega sodišča prve stopnje ali
skupen spisek izvedencev za več:sodišč prve stopnje, se starešina sreskega sodišča, v čigar območju tolmač' pre
sporazumejo njihovi predsedniki o izbrisu iz spiska. ... • biva. Opravljena prisega se zaznamuje na odloku ö'
postavitvi.
. - . . ' • ' . •
^
(2) Predsedništva apelacijskih sodišč objavijo vsako
Spiski izvedencev pri sreskili1 sodiščih.
leto meseca decembra spisek stalnih tolmačev in nje
'•:•
; § 8 3 .
L
•
•'.•.•:•••.••:
. . - . • ••
gove izpremembe v novinah, ki so določene v območju
(*) Zborna sodišča p'rvé stopnje* priobčijo sreskim - , apelacijskega sodišča za službene objave. Glede izbrisa
sodiščem s sedežem v istem kràju, nà ' prošnjo pa. tudi tolmačev iz8 spiska je ustrezno uporabiti predpise § £2.,
( ).
,
•..';>
ostalim sodiščem svojega območja spisek'stalnih izve-', odstavka
(8) Minister pravde predpiše tarifo o nagradah in
dencev in izpremembe v njem (preselitev, izbriši, uovi :
tolmača (§ 300. np.).
vpisi).- •/
''••' • ' : • :
; _ ''"'y
. . . . w stroških
;
(') Neglede na spisek izvedencev za cenitev hiš in
Prisega stalno postavljenih izvedencev in tolmačev.
srednjih ter malih posestev'v izvršilnem' postopanju po
§ 113., odstavku Ó), ip-, postavi tudi starešina sreskega ' •
''
.
8.86.
' ': ,!:.. ,
sodišča po predhodni oceni njihove sposobnosti izveden
(*j Stalni izvedenci prisezajo tako-le:
. .
ce in jih zapriseže:
i
»Prisezam na Boga vsemogočnega in vsevedočega,,
a) za cenitev hiš in srednjih ter malih kmetijskih da bom ogledni predmet vselej skrbno pregledal, da
(poljedelskih) in gozdnö-gostwdarskih posestev. v ne bom zvesto in točno navedel vse, kar opazim in najr
spornem postopanju;
'
'"
"'•.•'''"'..''
dem, in da bom oddal svoje mnenje nepristranski pp
b) za cenitev premičnih telesnih stvari v izvrsilrìem, ; svoji vesti in po svoji najboljši vednosti. Tako mi Bog
nespornem in kazenskem postopanju;
pomagaj!«
:
c) za sodno-zdravniške preglede. : ;-' :
"' ;
( s ) Prisega, ki jo opravljajo tolmači pred zasliša
(*)•• Sreskim sodiščem na sedežu zbornih sodišč prve njem ali pred prevajanjem [§ 84., odstavek. (*), ali v
stopnje je upoštevati pri sestavi spiskov izvedencev po primerih § 85., odstavka (*)], se glasi:
odstavku ( 2 ), točkah a),, b) in c), spisek zbornega sodi
>Prisezam na Boga vsemogočnega in vsevedočega,
šča' in zahtevati pred postavitvijo odobritev predsed da bom vršil dolžnost tolmača za . . . . . . . . j e z i k , (za
nika zbornega sodišča prve stopnje. .
: stalne: vselej) točno in vestno po svoji najboljši vednosti.
Tako mi Bog pomagaj!«
j
( s ) Predpise o načinu, kako se opravljajo prisege,
obsezata § 73. kpr. in uredba o opravljanju prisege.*
!
(«) Vsako sodišče vodi knjigo priseg, v katero se
. . t 1 ) Oseba, ki ne zna »službenega jezika ali'drugega: : vpiše vse besedilo opravljene prisege, ki ga podpiše
Jezika, : ki ga razumeta sodnik ' in zapisnikar, ' če> > mor*a oseba, ki je prisego opravila, in oseba, pred, katero je
^ d i l e - t a prisostvovati zaslišanju; se* zasliši' s tolmačem. i bila opravljena.
\ •
To. velja tudi za gluhoneme, za gluhe ih za neme osebe,
č e
se ne morejo zaslišati.na driïg načinv Tolmača ty •7.-* »Službeni Uste št? 129/17 iz L 1933. ' •-•'•' • "' ''
.••, .',..'•., !•..; Tolmači.,:. •-•

' ,'• .!.;'". \'-'-7'"jS'.'V

.. v

'..;•,.,::..

.'. 'Vr,--':-
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Naziv in pečat izvedencev, in sodnih tolmačev.
••••:••

i?

:

._•

;

•'•-

;

>

• § 8 7 . ''

;

''"•':

•

: !

"

:

" '

(i) .Stalni Izvedenci i n tolmači, ki go vpisani y spisek
zbornega .sodišča. [§82.,'odstavek.C), § 85.,' odstavek •.(')]
in so prisegli, se, smejo nazivati, »zaprisežen, sodni lizvedene.cc, odnosnog »zaprisežen so Ali tolmač« in .imeti
pečat s tem nazivom ;in: z označbo*otroke.,(jezika), za
katero so postavljeni, okrog svojega rodbinskega in rojstnega:Imena.
. . .. ••' (?). Tem osebam je uporaba državnega grba prepo
vedana. . • ! . . . . . ,
•.',,- ••
Izbor oseb, ki jim poverja sodišče določene naloge,
zlasti skrbnikov.
. •'""" § 8 8 . '

'

:

(') Sodišču se je držati' pri izboru in postavljanju
sodnih, poverjenikov .(§221. do, 226. zb.),r izvedencev,
prisilnih upraviteljev in upraviteljev za „prisilne poravT
nave, upraviteljev stečajnih skladov, branilcev zakona,
skrbnikov, branilcev, (§ 60. kp.) posebnih predpisov,
izdanih o tem;.kolikor pa takih ni, se je izogibati temu,
da bi se dajala svojevoljno, četudi le navidezno, pred
nost eni osebi pred drugo.
(*) Skrbnike v pravdnih in izvršilnih stvareh kakor
tudi v nespornem postopanju, kolikor se jemljejo advo
kati in notarji* je praviloma postavljati po določenem
vrstnem redu. Predsednik apelacijskega sodišča lahko
odredi, da se osnujejo spiski, iz katerih je jemati v
poedinih primerih osebe za skrbnike po vrsti, kakor so
vpisani v spisek. Iz opravičenih razlogov, sme. sodišče
v poedinem primeru od določenega vrstnega réda od
stopiti. ,-••..;'

stvareh in v stvareh sodne u p r a v e p o obrazcu posi.
lì. 17, poročila o svojih poslih v kazenskih stvareh p a
po obrazcih posi. št. 26 in 27. kpr. Ce sodišče ne smatra
za potrebno,. da b i navedlo kakšna «opažanja o poteku
poslov, se vroči. tabelarni pregled brez spremnega poro
čila. Če . j e p r i sodišču ; v kaj ; civilnih pravd, izvršb i n '
zapuščinskih razprav t e r kazenskih stvari, ki so zaostale
več k o dve leti, predloži sodišče vselej poročilo o stanju
teh stvari in o razlogih zastoja. Poročilo sestavi pristojni
sodni oddelek, starešina sodišča p a ga preizkusi;
(*) Predsedništvo; okrožnega, sodišča prve stopnje
pregleda poročila, .po i potrebi pa odredi, naj se popra
vijo. Na osnovi teh poediničnih pregledov j e sestaviti
v predsedništvu okrožnega sodišča tabelarni pregled o
poslih vseh ;sreskih sodišč. v civilnih pravnih in kazen
skih stvareh in stvareh sodne uprave v t e m območju.
V takem celotnem pregledu j e razložiti številke po
edinih poslov p r i vsakem sreskem sodišču in njih skupni
seštevek p r i vseh sodiščih. Zaradi primerjave je vpisati
z rdečilom celotne seštevke iž poročil predhodnega leta.
Letni tabelarni pregled poslov zbornih sodišč
prve stopnje.
•;; \ § s i . ' V . - . '

(») Zborna sodišča prve stopnje pošljejo vsako leto
do konca meseca februarja predsedništvu nadrejenega
apelacijskega sodišča tabelarne preglede o svojih poslih
v civilnih pravnih stvareh in stvareh sodne uprave- po
obrazcih posi. št. 18 4n 19, nadalje preglede o svojih
poslih v kazenskih stvareh po obrazcih posi. št. 39, 40
in 41 kpr., k a k o r ' tudi po dva odpravka celotnih pre
gledov, sestavljenih; na .osnovi tabelarnih pregledov
s reskih sodišč [ § ' 9 0 . , odstavek (*)]. Zborna sodišča
pošljejo tabelarni pregled iS s p r e m n i m poročilom, če
14. poglavje.
je t r e b a priobčiti, posebna opažanja o, teku poslov ali
če je na osnovi l e t n i b t a b e i a r n i h pregledov izdalo kakšne
Letni tabelarni pregledi sodnih poslov,
n a r e d b e ali če predlagaLapelacijsjiemu sodišču, naj s e ,
izdajo. Glede civilnih pravd in kazenskih predmetov,,,
občasna poročila, statistična služba.
zaostalih dalj ko dve leti,' j e predložiti poročilo, k a k o r ,
Sestavljanje letnih tabelarnih pregledov sodnih poslov. i je predpisano, v §90., odstavku ( x ), za sreska sodišča.
(') Predsedništvo apelacijskega sodišča preskusi
• § 89.
' ? . •• ; 1-- '••
tabelarne preglede zbornih'sodišč prve stopnje,, o d r e d i .
1
C ) Upravitelji oddelkov sodne pisarnice izroče vsa po potrebi, d a se popravijo, in sestavi nato, po njih: o !
ko leto do d n e 10. januarja predstojniku sodne pisar poslovanju zbornih sodišč prve stopnje y civilnih prav
nice na osnovi vpisnikov in ostalih poirfožnih knjig vse nih stvareh ,kakor ..tudi v. poslih- sodne uprave celotni
potrebne podatke za sestavo letnega tabelarnega pre pregled, iz katerega • se vidijo številke poedinih poslov,
g l e d a sodnih poslov, o b jamstvu za njih točnost in
pri vsakem zbornem sodišču prve. stopnje in njihov
popolnost; P r i tem je upoštevati ne samo vpise za leto, celofni; seštevek. • , • , ' ; ,
••••••
!
ma katero se poročilo nanašaj a m p a k tudi vpise iz
prejšnjih let, k i so označeni k o t nerešeni -na prvi strani
Letni tabelarni pregled poslov apelacijskih sodišč.
vpisnikov (§ 270.).
(*) Predstojnik sodne pisarnice pregleda izročene
:;
: '.."'•'.V.- v ; . - ' . : ; : V : i ^ "': =• '.'• "\ /
•
;•••
podatke, sestavi tabelarne preglede poslov, 'јф podpise
Apelacijska sodišča "pošljejo -vsiko leto do dne
in predloži starešini sodišča zaradi pregleda in pred
30. aprila m i n i s t r s t v u ' p r a v d e tabelarne preglede ö svo
ložitve predsedništvu višjega sodišča.
'
.
(») Letni tabelarni prebledi sodnih poslov.se sestav jih poslih v civilnih pravnih stvareh in o poslih sodna'
ljajo izključno na predpisanih obrazcih. Izvirnik se h r a n i uprave po obrazcih posi. št. 19 in št. 20, poročilo o
svojih poslih v kazenskih, stvareh p o obrazcu posi. št. 46
p r i sodišču.
kpr., po en odpravek celotnih pregledov, sestavljenih od
izbornih
sodišč prve stopnje o poslih sreskih sodišč
Letni tabelarni pregled poslov sreskih sodišč..
[ § Ô 0 . , o d s t e y e k (*)],:naposled po en odpravek stfojih
• celotnih pregledov o:; pošlih zbornih sodišč prve stopnje '
'•'•- (*) Steška sodišča pošljejo vsako leto do d n e 31. ja' [ § 91., odstavek '.(')].: R«zen tèga : zahteva predsednik'
nuarja predsedništvu nadrejenega okrožnega, sodišča, чпе^ппзЧеога sodišča.'od^ občne seje apelacijskega', sodi-'
tabelarni pregled o svojih; poslih v civilnih pravnih šča •(§ .34. zua.) odločbo, o poročilu, k û n a j se predloži'

30О.

26. koe.
ób tej priliki ministrstvu pravde in v katerem je obraz
ložiti izčrpno mnenje o teku pravosodja vobče in o
odredbah, ki so po povodu letnih poročil že bile izdane
ali ki jih je treba izdati, a prestopajo področje-apelacijskega sodišča. !
'
'•'.•'
Ostala'občasna poročila.
§93.

;

;

•.; ..-

(x) Razen letnih tabelarnih pregledov poslov in,oö :
časnih poročil, določenih z drugimi odredbami tega
poslovnika ali z drugimi predpisi zunaj njega, je pred
ložiti v občasnih presledkih še nastopna "poročila:
a) Upravniki osrednjih sodnih zaporov, odnosno urad
niki, . določeni za upravnike zaporov- okrožnih sodišč
(§ 24.), predlože po obrazcu posi. št. 21 vsak prvi delav
nik v mesecu, neposredno ministrstvu pravde in pred
sedništvu ajelacijskega sodišča po en izvod- (odpravek)
poročila t> stanju oseb, ki so. v priporu* oseb,, ki so v
preiskovalnem zaporu,, in obsojencev, za vsak spol po
sebej. Temu, poročilu je priložiti posebna poročila po
istem obrazcu, *za vojaške, .politične (policijske) in
finančne (carinske in monopolne) zapornike in obsojen
ce, in to posebej za vsako teb. skupin., • , • .
b), Starešine sreskih in, okrožnih sodišč, odnosno
upravniki osrednjih sodnih. zaporov (§ 9. zik.) predlože
vsako, leto do dne 31. januarja V' po enem odpravku
neposredno ministrstvu-pravde in . predsedništvu apelacijskega. sodišča poročilo : po obrazcu-posi. št. 22 o
osebah, ki so bile v minulem letu v zaporu...
c) Sreska in okrožna sodišča sestavijo vsako leto
do dne 31. januarja poročila o delu oseb,, ki so bile v
priporu ali v, preiskovalnem zaporu ali v zaporu,:kot
obsojenci, po obrazcu posi. št. 23* ki ga pri sreskih
sodiščih podpiše starešina sodišča,.pri,okirožnih sodiščih
pa. predsednik, kolikor pa gre za osrednje sodne zapore,
njih upravnik. Sreska sodišča pošljejo poročila vsako
leto do dne 31. januarja v dveh izvodih predsedništvu
okjpožnega sodišča, ki jih pregleda, in po njih sestavi
celotni pregled, iz katerega je videti številke iz poročil
poedinih sreskih sodišč, kakor tudi njihov celotni sešte
vek. En izvod pregleda z enim izvodom poročil sreskih
sodišč in z. enim izvodom'poročila okrožnega sodišča
pošlje predsedništvo okrožnega, sodišča do konca meseca
februarja neposredno predsedništvu apelacijskega sodi
šča in ministrstvu pravde.
č> Sodniki sreskega sodišča, Mi jim je poverjeno
sodelovanje :v pripravljalnem postopanju v kazenskih
stvareh (§9., št. 3., kp.), poročajo o teh poslih prvi
delavnik vsakega meseca nadrejenemu okrožnemu sodi
šču po/obrazcu posi. št. 24. Okrožno sodišče -postopa s
temi.poročili po § 123.
• d) Obrtna sodišča (zakon z dne 27. novembra 1896.,
drž. zak. št. 218, ki velja v območjih apelacijskih sodišč
v Ljubljani in Splitu) pošljejo vsako leto do dne 31. ja
marja poročila o,poslihy sestavljena po obrazcu posi.
' št. 25, predsedništvu okrožnega sodišča. Predsedništvo
Pregleda poročila in odredi,.naj. se sestavi po njih-celot
ni pregled, ki ga pošlje y dveh'izvodih do konča meseca
februarja .predsedništvu âpeïàcijskega' sodišča, to pa
P^rìÌóziT enega'teh izvodov' porocjlu,- predpisanemu v § »94,.
'; \ e) ' Sodišča 'delavskega zavarovanja^ (zakon o zava
rovanju delavcev 'z dne 14. niaja 1922.," »Službene, noviPe« Št.' Ì17/XIX,* pravilnik,,o 'ureditvi sodišč delavskega
* »Uradni Ш< št. -169/62 > 1; 1922.- • ' '

:

--

:>;

zavarovanja in o sodnem postopanju pri teh sodiščih z
dne 11. avgusta 1925., »Službene novine« št. 19Q/XLIII),*
pošljejo vsako leto do dne 31. januarja poslovna poro
čila predsedništvu apelacijskoga ' sodišča, Iki jih pre
gleda in po •njih sestavi celotni pregled.po en odpravek
tega pregleda pa priloži poročilu, ; predpisanem v § 92.
Poročila o poslih sodišč delavskega zavarovanja obsezajo
stolpce 1, 2, 8, 9, 10, 12 ih Ì3 vpisnika Or [§267., odstavek (*)].
C) Starešine sodišč predlože za namene sodne upra
ve tudi druga poročila, kolikor jim jè to naloženo ali
se jim .naloži s posebnimi naredbami ministrstva D*àyde.
Statistični poda&i.
".'•§'94;
Sodišča morajo sestavljati in pošiljati ministrstvu aa
notranje posle, oddelku za občno državno statistiko (za
kon o ukinitvi, izpremembi^in dopolnitvi zakonskih pred
pisov, ki se nanašajo na vrhovno državno upravo z dne
3. decembra 1931., »Službene novinec št. 285/XCIII),**
statistične podatke, kolikor je to odrejeno z zakoni, u*edbami ali posebnimi, naredbami ministra pravde,
15. p o g l a v j e .

Nadzorstvo višjih oblastev.
Neposredno nadzorstvo.
§95. -;,
(*) Neposredno nadzorstvo, ki ga izvršujejo po §'98.
zus. okrožna in apelacijska sodišča iti njihovi predsed
niki, obseza zlasti pravico:
a) izdati v poedinih primerih, če izve nadzorstveno
oblastvo za kakšno nerednost, zavlačevanje ali netočno
voditev poslov, navodila, pouke in opozoritve;
b) pregledati kdaj pa kdaj pòedine spise ali skitpioe
spisov izvestne vrste poslov; •
•..' \
c) zahtevati poročila o stanju postov in občasna poročila o zàstankih;
č) pregledati sodišča po § 99. zus.;
d) podajati tožbe zoper sodnike, da>s'e izda odločba
po členu 32. zsr,
__ ' _ :
e) izrekati nad uslužbenci, za katere veljajo dieciplinski predpisi zakona o uradnikih, kazni za nerednost
(§185. u. z.), odnosno postopati zoper nje zbog disciplin
skega prestopka v mejah upravičenosti po omenjenem za-,
komi (§§ 207., 209. u.Z.);
' f) izrekati zoper pogodbene uradnike in dnevnioarje
disciplinske kazni ob pogojih §'176.'u. z.
(») Starešine sreskih sodišč smejo izrekati kazni za
nerednost nad uradniki, za katere veljajo; disciplinski
predpisi zakona ö uradnikih (§ 185. u. z.), morajo pa po
stopati zoper nje tudi zbog disciplinskih prestopkov, ko
likor to §§ 207; in 209. u. z. predpisujeta. Zoper pogod:
bene ».uradnike in dnevničarje izreka disciplinske kazni
tudi starešina sreskega sodišča òb pogojih § 176. u.1 z.
(*) Navodila občnega značaja, ki 'se izdajo Večjemu
številu ali vsem podrejenim sodiščem, je јзовШГ pred
hodno ministrstvu pravde.
_ .'.
(<) Nadzorstveni starešina lahko izprérnihja naredbe
starešine sodišča po § 2., odstavku (0'.'ТШпа naredba,
ki je izdana za, več sodišč ali za vsa kodišEa območje,
velja za občno navodilo po odstavku (*).
* »Uradni list« št. .28ß{8& iz„L, 1925.. .
• ** »Službeniiiiot^št,tt/a'-'iŽHeta-lSSŽ.• -
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Pregled sodišč.
§ 96.
0) Zborna sodišča prve stopnje pregleduje predsed
nik apelacijskega sodišča. Pregled sreskih sodišč izvršuje
predsednik nadrejenega okrožnega sodišča.
s
- ( ) Predsedniki okrožnih sodišč predlože vsako lelo
do dne 1. decembra predsedniku apelacijskega sodišča
načrt o pregledu sodišč, ki ga namerjajo opraviti v pri
hodnjem letu, in to tudi, če se naj vrši poedinični pre
gled, pri čemer je uvaževati, da se pregledi ne smejo
vršiti v času od dne 25. junija do dne 20. avgusta in od
dne 15. decembra do dne 15. januarja. Predsednik ape
lacijskega sodišča predloži, upoštevaje omenjene načrte,
do dne 20. decembra ministcstvu pravde razpored pre
gledov za vsa sodišča, tako za tista, ki naj jih v tem letu
pregleda sam, kakor tudi za'tista, ki naj jih pregledajo
predsedniki okrožnih sodišč.
(») V prvih petih letih, ko stopi zakon o sodnem po
stopanju v civilnih pravdah v veljavo, pregledajo pred
sedniki okrožnih sodišč sreska sodišča, predsedniki ape
lacijskih sodišč pa zborna sodišča prve stopnje po mož
nosti enkrat na leto; kesneje se vrši pregled najmanj
vsako drugo leto, minister pravde pa odredi po potrebi
lahko tudi izredne preglede sodišč (§ 99. zus.).
(4) Pristojni službeni organ se mora skrbno pripra
viti za pregled s tem, da prouči poročilo o poslednjem
pregledu dotičnega sodišča in naredbe, izdane na osnovi
lega pregleda. Pri tem mora pregledati na preskok ali
pa točno tudi spise najvažnejših vrst poslov tega sodišča.
(5) S pregledom je ugotoviti, ali se vodijo posli red
no, . predpisno in hitro, ali se postopa v vseh panogah
pravosodja točno po zakonih in ali vrše poedini sodniki
in drugi uslužbenci posle, kakor so jim dodeljeni z raz
poredom poslov in ali so s posli enakomerno obreme
njeni.
.(") Pregled obseza tudi poslovanje sodišč delavskega
zavarovanja (§ 36. pravilnika o ureditvi sodišč delavske
ga zavarovanja in o sodnem postopanju pri teh sodiščih
z dne 1. avgusta 1925., »Službene novine« št. 190/XLIII)*
in obrtnih sodišč.
O Predsednik okrožnega sodišča obvesti predsedn ; ka apelacijskega sodišča o svojem odhodu na pregled
in o povratku.
§ 97.
(') Pregled se vrši na mestu samem brez zapisnikar
ja. Med pregledom je treba tudi.ogledati prostore sodišča
in njih razpored, ravnanje z denarjem in uporabljanje
službenega denarja; na preskok je ugotoviti, aJi so vpisi
v vpisnikih, imenikih in drugih pomožnih knjigah točni
in popolnij ali se ne vrše nepotrebni vpisi v vpisnike in
aH se uvažujejo roki za izdajo in odpravljanje odločb
(§§ 111,, 137.).
(2) Ob vršitvi pregleda preizkusi predsednik tudi
stvarno voditev poslov s tem, da pregleduje spise in, pri
sostvuje ustnim razpravam (glavnim razpravam). Pred
sednik občuje osebno s sodniki, se seznanja z njihovo
pravniško izobrazbo in jim daje navodila za pravilno
poslovanje.
(3) Pri pregledu je treba zlasti paziti na to, kakšni
so prostori zaporov, in na vse, Цаг se tiče izvrševanja
kazni, na prostosti.
(4) Če se izkaže glede na posebne razmere za po
trebno in umestno, se sme omejiti pregled na poedine
• >Ufadni listi š t 288/86 iz leta 1925..

vrste poslov in opraviti brez predhodnega pregledovanja
spisov. Takšen pregled vrši lahko predsednik okrožnega
sodišča samo z odobritvijo predsednika apelacijskega
sodišča.
.
5
( ) Organ, ki vrši pregled, odredi po posledkih pre
gleda takoj ukrepe, ki so nujni, kolikor pa ne spadajo
v njegovo pristojnost, poda predloge pristojnemu stare
šini, da jih odredi.
e
( ) Organ, ki vrši pregled, se mora vsemu izogibati,
kar bi žalilo last in ugled sodnikov ali kar bi oviralo
redno poslovanje sodnikov.
Poročilo in razpis o uspehu (posledkih) pregleda sodišča.
§98.
0 Službeni organ, ki je vršil pregled, predloži v
štirih tednih poročilo, sestavljeno kolikor moči po obrazcu
posi. št. 26, sklicuje se v poročilu na poedine številke
obrazca. Po potrebi se smejo obravnavati v poročilu tudi
predmeti, ki jih obrazec ne obseza. V poročila je raz-ložiti vse, kar je potrebno, da se dobi točna slika o po
slovanju sodišča v stvarnem in formalnem pogledu. Zlasti
je treba navesti dobljeni vtisk o službenem poslovanju
sodnikov in ostalih uslužbencev, pri čemer pa se je ogi
bati rabe izrazov, določenih za ocenjanje. Mnenje o poedinem sodniku in uslužbencu se vpiše v beležke o mnen
J u [§ 9., odstavek (*)], ki ga vodi po obrazcu posi. št. 3
predsednik okrožnega sodišča za sodišča, ki jih je pre
gledal, predsednik apelacijskega sodišča pa za sodišča,
ki jih je pregledal sam, kakor tudi za sodišča, ki so jih
pregledali predsedniki okrožnih sodišč.
(s) V poročilu je navesti ukrepe, odrejene po po
sledkih pregleda [§ 97., odstavek (*)]•, in je podati pred
log o eventualnih naredbah, ki jih izda višje oblastvo.
Istočasno je v poročilu omeniti, ali se je postopalo po na
redbah, izdanih ob priliki prejšnjega pregleda. Če se
omenjajo v poročilu pogrešne sodbe, je treba navesti,
zakaj se smatrajo te sodbe za pogrešne.
(3) Predsednik, ki je vršil pregled, pripravi razpis,
s katerim se obvešča pregledano sodišče o posledkih pre
gleda. Pri tem se navedejo vsi nedostatki poslovanja in,
kolikor se nisp manjši pogreški na kratko odstranili, je
izdati potrebno navodilo za njih odstranitev, kakor tudi
pouk glede dvomljivih vprašanj. Ne smejo se pa izdajati
pripombe glede tolmačenja zakonov, odmerjanja kazni in
drugih stvari, ki posezajo v sodniško odločanje, č e so
odločbe pogrešne in kažejo nepoznavanje izvestnih za
konskih predpisov, je opozoriti na predpis, ki ni. bil upo
rabljen. Sodišču je pustiti, zadosten rok za poročilo o
odstranitvi zapaženih nedostatkov: .
(4) Poročilo o pregledu [odstavka 0) in ( г )] in osnu
tek razpisa [odstavek (8)] se pošljeta predsedniku ape
lacijskega sodišča, ki ga predloži s svojim mnenjem mi
nistrstvu pravde. Po odobritvi osnutka se razpis dotičnemu sodišču odpravi.
Ostali pregledi/
§ 99.
H Inšpektorji, odrejeni po .ministru pravde za
pregled sodišč (§§ 98. in 99. zus.), imajo iste dolžnosti in
iste pravice, kakor osebe, omenjene v § 96.; njih naloga
1
in njih dolžnosti se določajo po povodu in namenu njim
;
naročenega pregleda in po posebej njim. danih navodilih.
(') V zakonu o glavni kontroli so predpisi, ,po kater,
rib. je upravičena kot vrhovno računsko sodišče, pregle
dovati sodišča v mejah svoje pristojnosti, ; . ' . ) .

Зв.ков.
IL DEL.
Tek sodnega poslovanja.
1. p o g l a v j e »

Ravnanje s spisi, poslanimi sodišču.
Sprejemanje spisov.

«

pošta pred delovnim časom vložišča aid po njem aÄ ob
nedeljah in praznikih, sprejema in odpira starešina so
dišča ali odrejeni uradnik, ki označi na prejeti pismena
vlogi čas prejema, postavi nanjo svoj podpis, in jo izroči
vložišču, ko je zapisal nanjo potrebno naredbo. Na sodni
oglasni deski se objavi, kdo in v kateri sobi sprejema
vloge «unaj delovnega Časa.
Odpiranje pismenih vlog, poslanih sodišču.

§ 102.
§ 100.
1
i ) Pismene vloge, poslane starešini sodišča (pred(*) Vse pismene vloge, poslane sodišču, sprejema
praviloma uradnik vložišča (§ 36.). Izvzemši primere iz sedništvu), in ovoji, ki obsezajo očividno ali po prinosni
odetavka (6), ne sme vložišče nobene pismene vloge za kovi napovedbi izjavo poslednje volje, se v vložišču ne
vrniti niti je po predaji prinosniku vrniti. Starešina so odpirajo, ampak jih je predati neodprte, in to pismene
dišča sme osebno sprejemati pismene vloge, poslane na vloge starešini sodišča ali uradniku njegovega oddelka
njegov naslov, pri večjih sodiščih pa jih sme sprejemati : sodne pisarnice, ki ga je on za to odredil,, ovoji pa pri
uradnik njegove pisarnice,, ki ga on za to odredi. Sodniki stojnemu sodniku.
(?) Vse ostale zaprte vloge se takoj y vložišču od
in ostali sodni uslužbenci ne smejo sprejemati vlog, koli
pirajo, a se pečat ne sme poškodovati. Pri tem vpogleda
kor drugi predpisi ne določajo drugače.
(') Listine, priloge in odpravke, ki se nanašajo na : uradnik vložišča vsebino pismene vloge samo toliko, kože predano pismeno vlogo, sme sprejeti tudi sodni od- likor mu je to potrebno za pravilno porazdelitev in ugo
voditelja računa o materialnih stroških, razen stroškov tovitev, aH je med njimi kaj nujnih ali zemljiškoknjižnih
7
(stroškovnike), predložene po § 156. cpp., sprejema sod stvari.
Prejemni zaznamek.
nik (predsednik senata). Naknadno predložene seznamke
stroškov in pooblastila sprejema samó vložišče, prav tako
§ 103.
pa tudi zopet vposlane vloge, ki so bile zaradi odstra
(»)
V
vložišču
je
postaviti
takoj po prejemu na vse
nitve nedostatkov v obliki vrnjene.
pismene
vloge,
njih
izvode
in
rubrike
z razločnim peča(») Uradnik vložišča ne sme sprejemati vlog s pogo
tilom
prejemni
zaznamek;
če
stranka
zahteva,
se to stori
jem, naj jih ne vzame v obravnavo takoj, marveč po
vpričo nje. Prejemni zaznamek obseza oznamenilo sodi
zneje, ali s kako drugo omejitvijo.
šča in dan, mesec in leto prejema. Na pismenih vlogah,
(*) Uradnik vložišča mora na prinosnikovo zahtevo ki so se dvignile na pošti ali jih je prinesel poštni usluž
potrditi prejem vloge, z obrazcem posi, št, 27 ali s tem, benec, sprejel starešina sodišča [§ 100., odstavek H] ali
da pritisne pečatilo za predajni zaznamek (§ lt)3.) na so bile prejete na sodnem dnevu (§ 71.) ali sestavljene
nadpis, ki ustreza vlogi (§,180., drugi odstavek, cpp.) ali pri sodišču (§ 92. pzk.), je označiti v prejemnem za
v prinosnikovi predajni knjigi. V poslednjem primeru znamku kot čas prejema čas, ko je prejelo vložišče
morajo biti v prinosnikovi predajni knjigi točno ozna-, dotično pismeno vlogo,
• cene pismene vloge, ki se predado, število eventualnih'
(») Če je bila pismena vloga predana sodišču v več
izvodov, rubrik in prilog itd.
izvodih, .se označi na izvodu, določenem za sodne spise
B
( ) Vložišče postopa z denarjem in z vrednostnimi (sodni izvod) v prejemnem zaznamku, s koliko izvodi je
predmeti, ki se predajo kot polog, po predpisih uredbe bila prejeta; istotako se označi število priloženih rubrik
o sodnih pologih. Zaradi sprejema denarja in vrednost in prilog. Za sodni izvod se šteje tisti, ki je s tem, da je
nih predmetov, ki so namenjeni drugi svrhi, napoti vlo opremljen z višjo takso ali s takso za odločbo, označen za
žišče prinosnika, po svrhi, na voditelja denarne knjige izvod, določen za sodne spise, drugače se lahko vzame
ali voditelja računa o stroških kazenskega postopanja ali katerikoli izvod.
voditelja računa o materialnih stroških, razen stroškov
(s) Prejemni zaznamek se postavi tudi na prejete
kazenskega postopanja, in obvesti te osebe, da je pisme številke »Službenih novine, >Zbornika zakona i nare
na vloga, na katero se denar ali vrednostni predmet na daba« in drugih službenih listov [§ 5., odstavek '(*)].
naša, prejeta v vložišču. Na pismeni - vlogi zaznamuje
(«) Prejemni zaznamek se ne postavlja na dokaze o
uradnik vložišča, da je prinosnik napoten zaradi predaje
izvršeni
vročitvi in priloge, niti na časopise (§ 5.); po
denarja ali vrednostnega predmeta na voditelja denarne
stavlja
se
pa na naknadno predložena pooblastila in
knjige ali omenjenih računov.
seznamke stroškov (§ 100., drugi odstavek), na nega
tivna poročila in sodne pošiljke, ki se s pošte vrnejo
• " . § 101.
kotnevročene, in naposled na popise zapuščin in na vse
O Uradnik vložišča sprejema po veljavnih "pred prijavne liste (§§ 160. in nasi. pzk.).
pisih o sodnih pologih poštne pošiljke, ki jih prinaša
Poštni uslužbenec ali po katere hodi sodni uslužbenec
§ 104.
.
na pošto, in brzojavke; potrjuje prejem priporočenih pi
(') Prejemni zaznamek se postavi na sredo prve
sem in podpisuje povratnice, ki so morebiti poštnim po
šiljkam priložene. Jemlje pismene vloge iz nabiralnika strani pismene vloge pri vrhu. če gre za vlpgo z ovojem,
ki sé po § 100., odstavku (»), ne odpira v vložišču, se
*a predajo spisov (§ 36.).
(*) Po delovnem času jè sprejemati od strank samo. postavi prejemni zaznamek začasno na ovoj poleg naslova
odstavek (*)].
Pismene vloge, ki se nanašajo na kazenske predmete, po [§107.,
,(3) Če prejema pošto, naslovljeno na starešino, so
•katerih je treba neodložno postopati. Takšne pismene
vl
oge, brzojavke in ekspresne rx>šiljke2 k i jih dostavlja dišča, in jo odpira odrejeni uradnik njegovega oddelka

26. kos.

25Ö
sodne pisarnice [§ 100., odstavek (*)], se uporablja za
prejemni zaznamek posebno pečatilo, ki se razlikuje po
barvi in po obliki od pečatila vložišča.
3
( ) Pri prejemnem zaznamku na sodnem izvodu za
znamuje uradnik vložišča:
1. pri zemljiškoknjižnih vlogah in drugih nujnih
vlogah, poleg dneva tudi uro in, če treba, minuto,\o je
prejeta;
2. pri zemljiškoknjižnih vlogah eventualno, tudi za
znamek o istočasni predaji;
3. pri vlogah, prejetih po pošti, eventualno priložene
vrednostne predmete in gotov denar;
4. neuporabljene kolke, priložene vlogi;
5. predmete, ki služijo za dokaz in so priloženi P
spisom;
6. nedostajanje izvodov, rubrik ali prilog, omenje-.
nih v vlogi, kakor tudi, da je vloga prejeta odprta ali
poškodovana;
7. če je pismena vloga prejeta po pošti, s skrajšano
označbo: »po pošti<.
(*) Če óbseza prejémni zaznamek pripombe po od
3
stavku ( ), št. 3. do 6., postavi uradnik, ki je pismeno
vlogo prejel, poleg prejemnega zaznamka svoj skraj
šani podpis.

kovnem) postopanju, za prvo izvršilno dovolilo, za za
časno odredbo ali za rešitev o pravnem sredstvu ali za
zapisnike v postopanju zaradi izvršbe in zavarovanja, ki
se sestavijo.
3. Za gotovi denar, vročen za namene, označene pod
št. 1. in 2., se kupijo kolki, s katerimi je ravnati po
prednjih predpisih.
4. Zneski, ki se knjižijo v denarno knjigo, račun o
stroških kazenskega postopanja ali o materialnih stro
ških, razen stroškov kazenskega postopanja, ali v kakšen
drug dnevnik, se predajo uradniku, določenemu za ta
posel, ki potrdi na vlogi prejem in postavi zaporedno
številko knjige, pod-katero je znesek vknjižil.
5. Če se kateri zneskov, navedenih pod št. 1. do 3.,
dalj časa ne more uporabiti (n. pr. zato, ker je spis od
poslan) ali če.vročeni znesek ni določen za nobenega
namenov, omenjenih pod št. 1. do 4., ali se ne ve, za
kaj je namenjen, se izroči voditelju denarne knjige, ki
potrdi na vlogi prejem .in poetavi nanjo zaporedno šte
vilko denarne knjige, pod katero je znesek vknjižil.
Porazdelitev prejetih pismenih vlog.
§ 107.
1

Uničenje kolkov.
§ 105.

""

,

0) Uradnik vložišča uniči po občnih predpisih za
kona, o sodnih taksah (§ 3. zst., členi 3., 10., 27., 29. in
35. pšt!) kolke na vlogi, na njenih izvodih in na prilogah,
prav tako tudi kolke, izročene na sodni opomin po
obrazcu posi. št. 28.
(s) Uradnik vložišča ne uniči kolkov, na katerih so
sledovi o prejšnjem žigosanju aH drugih znakih, kivzbujajo osnovan sum, da so iznova uporabljeni ali ponare
jeni. V takih primerih se ugotove službeno znaki, ki so
dali .povoda sumu (izvid). Izvid z dptičnimi spisi se
pošlje neposredno upravi državnih monopolov; da ugotovi
glede na predpise člena 46. zakona o taksah in člena 21.,
točke 1., taksnega in pristojbinskega pravilnika, aH je.
kakšen.kolek ali taksni papir lažen, kakor tudi, ali je
kakšen, uporabljeni ali uničeni kolek ali taksni papir
iznova uporabljen. Uprava državnih monopolov vrne vse.
spise z ugotovitvijo neposredno sodišču v nadaljnje po
stopanje (§§225. in 226. kazenskega zakonika).
, (*) Za omenjeno ugotovitev se uporablja obrazec
posi. št. 30.
r
Ravnanje z gotovim denarjem in z neuporabljenimi'kolki,
priloženimi vlogam.
§106.
0) Ce Je podala vlogo stranka osebno z neuporab
ljenimi kolki ali če so vlogi, ki je bila prejeta po pošti,
priloženi takšni kolki ali gotov denar [§ 104., odstavek
( 4 ), št. 3. in 4.], je postopati tako-le:
1. Kolki, določeni za izpiske ali prepise iz zemlji
ških.knjig, iz zbirke listin, iz trgovinskega in zadružnega
registra .itd. ali za sestavo drugih sodnih prepisov ali
odpravkov ali za kolkovanježe napravljenih zapisnikov,
se predajo pristojnemu oddelku sodne pisarnice. ', .
i
2. Uradnik vložišča prilepi na vlogo, in uničj neupo
rabljene (nenalepljene) kolke, določene za plačilo,.takse
za vpis v zemljiško knjigo ali za kakšno odločbo.v opominjalnem postopanju, v mandatnem in meničnem (če

C ) Ko se je postopalo po predpisih §§ 102. do 106.,
se izroče prejete pismene vloge pristojnemu oddelku
sodne pisarnice, in to nujne, n. pr. tiste, ki se nanašajo
na pripor ali zavarovalni zapor, takoj, ostale vloge, po
vratnice itd. pa večkrat na dan ob določenih urah.
' (*) Pismene vloge, prejete v poslednji delovni uri,
se smejo predati, če niso nujne, drugega dne, ostale pa
se morajo predati istega dne. Če prejme oddelek sodne
pisarnice kako pismeno vlogo z zakesnitvijo, označi
upravitelj dotičnega oddelka pri prejemnem zaznamku
čas, kdaj je prejeta.
'
(8) Vložišče preda starešini sodišča vse vloge, ki jjh'
prejme in odpre, Če so namenjene starešini ali se tičejo
sodne uprave ali izločitve kakšnega sodnega uslužbenca^
ali če se v njih podaja pritožba zbog zavlačevanja, ali;
nepravilnosti v poslovanju kakšnega uslužbenca, in to
tudi, če obseza vloga tudi še kaj drugega.
(*) Na vloge, ki jih odpira starešina sodišča [§ 102.
odstavek (*)], postavi prejemni zaznamek on sam ali
odredi, naj to stori njegov oddelek sodne ' pisarnice
[§ 104., odstavek (»)] ali pa vložišče. Pri tem se pre
nese prejemni'zaznamek z ovoja [§ 104., odstavek (*)]
na vlogo i n ' s e eventualno popolni po §§ 103. in 104.
Vloge, odprte v vložišču in nato predane starešini so
dišča [odstavek (*)], pošlje ta neposredno pristojnemu
oddelku, ko izda eventualno potrebno naredbo.
• (6) Pismene vloge, naslovljene osebno na sodnike ali
; druge sodne uslužbence, se tem takoj predajo neodprte.
Če se vidi, ko se odpro, da je pismena vloga poslana
, sodišču, se predajo vložišču ali odrejenemu uradniku
[§ 104, odstavek (?)].
Ravnanje z ovoji.
§ 108.

.

•

.

•

(') Pismene vloge, prejete po poŠti, se izročajo
(§ 107.) z ovojem: vred. Ce je v enem ovoju več pismenih
Vlog, se priloži ovoj'eni pismeni vlogi, na drugih pa se
označi, če ima to kakSen pomen, pri prejemnem za
znamku, kje je ovoj; n. pr., če sta prejeta dva prizivna
spisa: »Ovoj pri IV P 137/22«.

26. kos.
(2) Ce za prejeto pošiljko, ki je zavezana plačilu
poštne takse, ta ni plačana, vrne uradnik vložišča ovoj,
Če ni potreben v oddelku sodne pisarnice [§ 109., odsta
vek ( 2 )], pristojni pošti z označbo pošiljateljevega na
slova, če so podatki na ovoju sodišču potrebni, prepiše
uradnik vložišča vsebino ovoja (zlasti poštni žig), prepis
pa overovi predstojnik sodne pisarnice.
2. p o g I a T j e.

Poslovanje po došlih spisih.
Poslovanje v sodni pisarnici.
§ 109.
(') Oddelek sodne pisarnice vpiše, takoj po prejemu
v vpisnike in druge pomožne knjige '(§ 262., drugi od
stavek) pismene vloge, s katerimi se zasnujejo novi
predmeti ; pismene vloge, ki se nanašajo na tekoče pred
mete, pa označi s poslovnimi številkami, eventualno tudi
s številkami listov, jih vpiše po potrebi v popis spisov
(§ 282.), in jih združi z dotičnimi spisi. Ti predpisi ve
ljajo tudi za zapisnike, sestavljene pri sodišču, zlasti pa
za zapisnike, sestavljene po § 55. o ustnih vlogah strank.
(2) Če ima dan oddaje pismene vloge na pošt»
kakšen pomen, ga zapiše upravitelj oddelka sodne pisar
nice po predajnem poštnem žigu poleg zaznamka o pre
jemu, .in se podpiše. Če je poštni žig nerazločen, se to
Qznaci pri prejemnem zaznamku. V obeh primerih se
priloži ovoj vlogi, uniči se pa samo, če nima pomena.
(3) Pri kazenskih prijavah se ugotovi po imeniku
in vpisnikih, ali se vodi zoper dotično osebo (zoper
enega, več obdolžencev) kazensko postopanje, ki bi se
mu dala prijava pridružiti.
(4) Došle pismene vloge, po katerih oddelek sodne
pisarnice ne odloča samostalno (§ 31.), se v nujnih pri
merih oddajo sodniku takoj, drugače pa istega dne, ko so
došle; pismene vloge, došle v poslednji uri delovnega
Časa, ki niso nujne, se predajo sodniku naslednjega jutra„ :
Pri predaji se prilože pismeni vlogi za odločbo potrebni
predhodni spisi.
Postopanje pisarnice po odločbi. /

§ no.
0) če je izdal sodnik po pismeni vlogi odločbo, še
smatra predaja izvirnika [§ 63., odstavek (*)] oddelku
fodne pisarnice za odredbo, naj se ukrene vse, česar
je po stvarnem in pravnem stanju za izvršitev odločbe
treba. Tako se n. pr. zapis, napisan na spisu, po kate
rem naj se pošljejo spisi drugemu sodišču, smatra za
odredbo, naj se spisi pošljejo; določitev prvega naroka;
obseza odredbo, naj se pozovejo stranke; predaja izvirne
sodbe pisarnici (pri čemer je paziti na predpis § 546.,
PfVi odstavek; cpp.), se smatra za odredbo, naj se izdeЦ о in vroče odpravki sodbe; predaja izvirnika zemlji
škoknjižne odločbe se smatra za odredbo, naj se izvrši
v
Pis v zemljiško knjigo in naj se izdelajo ter vroče
o p r a v k i odločbe.
:
:
C) Če je v oddelku sodne pisarnice potrebno za
Poslovanje posebno navodilo ali če mora oddelek opra
nti službena dejanja, za katera je treba sodniške od
redbe, doda sodnik na izvirniku vročilno odredbo in
ev
entualno druga navodila za. .poslovanje (§§ 124 do
18
&).
..

*"l

Roki za izdajo odiečb.
§ HI.
0) Po pismenih vlogah, došlih k sodišču, in
nikih, sestavljenih pri sodišču, če se nanašajo na nujne
primere (pripore ali zapore), je izdati odiočbo takoj,
odnosno po stanju poslov kar moči hitro. Isto velja tudi.
za odločbe na osnovi zaslišanja in ustnih, razprav fetav-,
nih razprav). Sodbe po spornih predmetih, sklepe o ииdeibi kupnine in druge sklepe večjega obsega, kamor
se štejejo tudi objavljeni, kakor tudi tisti zaključki, ki
so bili pridržani na razpravi za pismeni odpravek, je
predati v izvirniku oddelku sodne pisarnice v osmih
dneh po končani ustni razpravi (§ 511. cpp.) ali ko se
prejmo spisi o izvedbi dokaza ali ko so prispeli vai
spisi; ki so potrebni za odločbo (§ 257., tretji odstavek,
cpp.) ; sodbe po kazenskih predmetih je predati pisarnici
praviloma v treh dneh, ko je bila sodba na zasedanju
razglašena (§ 291. kp.), druge sklepe in vmesne rešitve
' pa v 48 urah, ko se predajo dotični spisi sodniku. Prav
tako je izdati v 48 urah vsako drugo naredbo, potrebno
za izdajo odločbe po kakšni vlogi ali zapisniku (n. pr.
zaprosila, naredbo, naj se izvrše poizvedbe itd).
(3) Po tožbah, predlogih za izvršbo, •kazenskih pri
javah, prošnjah za odlog začetka izvrševanja kazni na
prostosti in drugih predlogih, ki se dajo hitro rešiti, je
odločbo izdati in odpraviti praviloma istega dne, ko so
prejeti. Sodnik pregleda vselej pismene vloge takoj po
vročitvi, da izloči važne in nujne.
:i

Popolni (doslovni) izvirniki in izvirniki v krajši obliki.
Zaznamek o usvojitvi predloga.
§ 112.
0) V važnejših primerih obseza izvirnik vse bese
dilo odločbe. Dovoljeno je vnašati v izvirnik dele spisov
v oklepajih (s str. lista...) ali (iz r. št.....), zlasti pa v
primerih* ko obsèza vloga popolni osnutek odločbe
(predloga za j odločbo); to pa ni dovoljeno za iirek
(dispozitivo) sodbe. Ni dovoljeno, zahtevati od strank ali
notarjev kot sodnih poverjenikov take osnutke; razen y
primerih, ko je to po posebnih naredbah dovoljeno.
(*) Izvirnik s popolnim besedilom večjega obsega je
po možnosti narekovati na pisalni stroj. Sodnik lahko po
veri sestavo osnutka izvirnika sodniškemu pomočniku
ali uslužbencu sodne pisarnice. Osnutek podpiše po izvr
šenih popravkih sodnik. Če se piše odločba na stroju po
narekovanju, je treba izdelati obenem več izvodov, od
katerih služi eden za izvirnik, drugi pa za odpravke.
(8) Za odločbe, ki se pogosto ponavljajo, zadošča
izvirnik v krajši obliki (razlikovati od izvirnika v skraj
šani obliki po § 146.), n. pr.: »Javna razprava 5. VIII«
1933., 10 h, pozovi obdolž. 1., priv. tož. 2., priči 3. in 4.<.
Pri tem se lahko izda odredba z označbo številke, obraz; ca, da se sestavijo odpravki, ali z izpolnitvijo tiskanega
obrazca ali po obrazcu, ki je v knjigi obrazcev, kakor
n pr.: »Dovoljeno. Óbr..'.. Stroški 96 Din 25 p. Datum.
Podpis.«. Po razmerah se lahko izda tudi navodilo, naj
se iz obrazcev kaj izpusti ali pa kaj doda ali izpremeni.
Koliko* bolj je osebje, ki sestavlja odpravke, izvežbano,
in kolikor preprostejše so'odločbe, toliko krajši je lahko
izvirnik. Izvirnik odločbe, ki se tiče voditve pravde,
sestoji samo iz osnovnih besedi, kolikor je potrebno, da
se razume, v čem je stvar; za izvirnik odločbe o pred
logih'pa zadošča eventualno tudi »zaznamek o usvojitvi
predloga^ kateremu se doda po potrebi vročilna od-
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redba. V zemljiškoknjižnih stvareh ni dovoljena skraj stvom ali v obliki dopisa poedinim osebam, se lahko
odpravijo ali v izvirniku ali pa v odpravku. Prav tako se
šana odločba (zaznamek o usvojitvi predloga).
4
( ) Ce se sestavljajo odpravki v skrajšani obliki, to lahko postavi na vlogo v izvirniku ali v odpravku nalog
je s pečatilom (§ 146.), se postavi zaznamek o usvojitvi za odstranitev nedostatkov vloge (§ 60.) in sklep, s ka
predloga ali s pečatilom, določenim za odpravek, ali pa terim se vloga ali tožba (zbog nepristojnosti, §§ 40.,
se mu doda kratica >Peč.c Ce vloga, o kateri naj se izda 41. cpp.) zavrača; v tem primeru je vrniti stranki vlogo
odločba, ne ostane v spisih, je navesti v zaznamku o z vsemi izvodi. Izvirnik se obdrži v spisih samo, če se
usvojitvi predloga obrazec, ki ustreza, izdani odločbi. Pri je ob reševanju v senatu nanj postavil zaznamek o gla
sodbah zbog izostanka ali zamude ni treba izrecne od sovanju.
(s) Poročila, s katerimi se predlagajo pravna sred
redbe, naj se sestavi skrajšani odpravek.
5
stva,
in dopisi, s katerimi se vročajo spisi ali se poši( ) Iz spisov je treba videti sodniško odredbo in
,
ljajo
zaprosila za pravno pomoč ali se po takih zaprosilih
vsebino odpravka. V ta namen je priložiti spisom po
postopa,
se odpravljajo v izvirniku. Ce se pošljejo s
potrebi prepis (izvod) odpravka. Ce se odpravlja (ekspedirà) odločba v izvirniku (§115.), je praviloma nepo poročilom ali za zaprosilom v izvirniku tudi spisi, se
trebno obdržati prepis, ampak se navede po potrebi na mora to zaznamovati v dotičnem vpisniku v razpredelek
za pripombe. V drugih-primerih se označi izvirna od
spisu, ki ostane pri sodišču, kratka vsebina odločbe.
ločba v. spisih eventualno v popisu spisov, n. pr.: >Poziv
v izvirniku, orožniški postaji v ...« ali >Sresko sodišče
Pripravljanje osnutkov odločbe v sodni pisarnici.
v . . . k S 108/32 obveščeno< ali >R. št. 4 vrnjena s poro
čilom; da je prisojilo zapuščine odvisno od plačila taksec
§ 113.
(!) V civilnih pravnih stvareh in kazenskih stvareh Ce se zaprosila za obvestilo o predmetu, ki se ne vodi
smejo uslužbenci sodne pisarnice pripravljati osnutke pri sodišču, vračajo z rešitvijo v izvirniku, zadošča za
vsebino odločbe v vpisniku R.
odločb (§ 87., četrti odstavek, zus.). Osnutel- se lahko znamovati
8
(
)
Ce
se odpravlja odločba v izvirniku, mora izvir
sestavi v sodni pisarnici, preden se predajo spisi sod
nik
po
obliki
in čitljivosti ustrezati zahtevam, pred
niku, ali po navodilih sodnika ali na osnovi odločbe,
pisanim za odpravke [§ 64., odstavek (•)].
objavljene pri naroku.
(J) Na kateri način in v katerem obsegu se prednje
uporablja, je zavisno od števila uslužbencev, od njihove
3. p o g 1 a v j e.
izvežbanosti, njihove službene izkušenosti kakor tudi od
obremenjenosti sodnika in sodne pisarnice. Potrebne na
Poslovanje v senatu.
redbe izda upravitelj sodnega oddelka po navodilih sta
Občne odredbe.
rešine sodišča.
Oblika in vsebina odločbe.
§ 114.
0) Sodbe in druge stvarne odločbe (rešitve) sodi
šča obsezajo v izvirniku in odpravku nadpis >V imenu
Njegovega Veličanstva kralja k V civilnih stvareh se
postavi na delne sodbe, vmesne sodbe, sodbe zbog iz
ostanka ali zamude, sodbe na podstavi pripoznave in na
podstavi odpovedi nadpie, ki jih oznamenja za takšne.
(') Tako v sodbah kakor v sklepih (rešitvah) je
ločiti izrek (dispozitivo) od obrazložitve. Obrazložitev
sklepa se spoji lahko z izrekom samó, če se z njim kaže
na kakšen zakonski predpis ali če obseza kratko.pri
občilo.
•
:. .
<3) V zemljiškoknjižnih stvareh je navesti v odloku
samem osebe in urade, katerim se naj odločba vroči;
prav tako je navesti tudi, komu se naj obenem, z od
ločbo vroči kakšna listina (§ 132. zzk.). Ce je dovolilo
zemljiškoknjižni vpis drugo, ne pa zemljiškoknjižno so
dišče [§ 104., odstavek ( 2 ), zzk.], se to označi/v odloku
zemljiškoknjižnega sodišča. Sodišče, ki dovoli zemljiško
knjižni vpis, označi v svojem zaprosilu pristojnemu zem
ljiškoknjižnemu sodišču zaradi izvršitve vpisa imena ш
naslove strank, ki jih je treba obvestiti. V odloku zem
ljiškoknjižnega sodišča o zaznambi v izvršilnem posto
panju ti podatki niso potrebni.
.
{*) V kazenskih stvareh morata obsezati izvirnik in
odpravek sodbe vse, kar predpisuje § 292. kp.
Izvirnik kot odpravek.
§115.
(*) ttešitve, ki se izdajo v obliki dopisa, zaprosila ali
poročila drugim sodiščem, nadrejenim ali drugim obla-

§ 116.
0) Za posvetovanje in glasovanje v civilnih pravnih
stvareh veljajo predpisi §§ 10. do 13. cpp. Trgovinska
sodišča in okrožna sodišča odločajo, ko izvršujejo sodno
oblast v trgovinskih stvareh (§ 5., drugi odstavek, cpp.),
tudi o pravnih sredstvih ž enim častnim sodnikom, ko
likor tega zakon ne Izključuje (§ 68., drugi odstavek, ip.).
(2) Za posvetovanje in glasovanje v kazenskih stva
reh veljajo predpisi §§ 75., tretjega in četrtega odstavka,
77. in 78. kp. Ce prisostvuje državni tožilec sejam so
dišča, odda svoje mnenje }n poda eventualne predloge
potem, ko je obrazložil poročevalec svoje mnenje in
svoj predlog (§ 6. tpr.),
(3) Vsem članom senata je dati možnost, da prouče
spise pred razpravo. Ce se začne ustna razprava (glavna
razprava) s poročilom enega .člana senata (n. pr. §§ 358.
in 580. cpp., § 404.. kp.) ali če je očividno koristno,
določiti.poročevalca '(n, pr. § 509. cpp.), vroči predsednik
senata spise odrejenemu. poročevalcu pravočasno pred
ustno razpravo (glavno razpravo), sejo, § 24. zus.). Spiai,
vročeni zaradi proučevanja, .se morajo vrniti predsed
niku najkesnéje dan pred ustno, razpravo (glavno raz
pravo, sejo)
(4) Posvetovanje in glasovanje v senatu ni javno.
Ce se naj izdajo med ustno razpravo (glavno razpravo)
odločbe, za katere ni treba dolgega pretresanja, se vrši
posvetovanje in glasovanje lahko natihoma na zasedanju,
kolikor se ne pojavi razlika v mnenjih.
(s) Predsednik senata vodi posvetovanje in glasovanje in skrbi za resnost in red. Ce je koristno, dovoli
lahko-predsednik ob začetku posvetovanja občno pretre
sanje dejanskega in pravnega stanja. Predsednik .Ugo*
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tovi izid glasovanja; toda če se pojavi v tem pogledu
med člani razlika y mnenjih, odloči senat.
'( e ) Vsi člani senata 1 morajo paziti na predlog, o
katerem se posvetujejo, in morajo oddati svoja mnenja
po vesti in prepričanju. Predsednik senata ne sme ome
jevati članom svobode pri izvajanju mnenja in razlogov,
razen če opazi nepotrebno obširnost.
Odločevanje v senatu.
a) B r e z p r e.dhod'ne u s t n e r a z p r a v e
razprave).

(glavne

- , . . . ,
§117.
(!) Ce se ne izreče odločba po predhodni ustni raz
pravi (glavni razpravi), se.sestavi pred glasovanjem
pismen osnutek, ki naj služi kot izvirnik in ki naj obseza
vse, česar je treba za izvirnik; osnutek sestavi in pod
piše poročevalec (§ 24..'zus.), če pa tega ni, predsednik
senata.
(2) Če se pokažejo v poročevalčevem poročilu nedostalki, ki se, ne dajo takoj odstraniti, odloži predsednik
senata odločanje o dotičnem predmetu, kakor tudi v
primeru, ko poročevalec pismenega osnutka za odločbo
ni izdelal.
i
(8) Če je pismeni osnutek usvojen kot odločba z
manjšimi izpremembami, ga popravi po teh izpremembah, kdor ga je sestavil. Če se odločba v bistvu razli
kuje od ' predloženega osnutka ali če je treba osnutek
popolnoma predelati, sestavi izvirnik na zahtevo tistega,
ki je sestavil osnutek, tisti član senata, čigar mnenje je
bilo kot odločba usvojeno. Predelani ali nA novo sestav
ljeni osnutek se predloži v treh dneh predsedniku se
nata, v podpis. Osnutek podpiše tudi tisti, ki ga je
sestavil.
b) Na o s n o v,i, u s t n e r a z p r a v e ( g l a v n e
prave).
:

raz
v

.

'
§118..
i1) Ce se posvetuje in glasuje na osnovi ustne raz
prave (glavne razprave), je treba skrbeti, da se pismena
odločba čim prej sestavi.
2
( ) Predsednik poveri sestavo pismene odločbe, če je
pe sestavi sam, poročevalcu ali drugemu članu senata,
nikdar pa ne častnemu sodniku. Tisti, ki odločbo sestavi,
podpiše:.tudi osnutek izvirnika (§ 122.).
i.

Posvetovanje.

§ .119.
C) Predsednik ali poročevalec mora članu senata,
ki ob posvetovanju izhaja od pogrešnih dejanskih, po
gojev, dati potrebna pojasnila. Če kateri član senata
Kakšno za odločbo važno okolnost pri posvetovanju o
kakšnem predmetu, izpusti ali netočno navede, odredi
Predsednik ponovno pretresanje dotičnih vprašanj. Tudi
poročevalec je dolžan opozoriti predsednika, če opaži
take nedostatke v, izjavah kakšnega člana senata.
(2) Predsednik senata' praviloma ne pcziva članov,
k
i so svoj glas določno oddali, naj glasujejo iznova* razen
Če so se pokazale netočnosti. Če se pojavijo ob glaso
vanju težkoče po predmetih, ' ki 'zahtevajo daljše' raz
mišljanje ali natančnejši preizkus pravnih vprašanj, la
hko odloži predsednik glasovanje za določen čas.

:Ж-,

( s ) Člani senata lahko glasujejo proti svojemu prej
izraženemu mnenju samo, dokler ne ugotovi predsednik
izida glasovanja; toda senat lahko izpremeni svojo od
ločbo, dokler se ne objavi ali, v.primeru § 611. cpp.,
dokler se ne preda pisarnici, da se odpravi. (§ 512. cpp.).
Zapisnik o posvetovanju in zaznamek o glasovanju.
§ 120.
0) O vsakem posvetovanju in glasovanju med ustno
razpravo (glavno razpravo) ali z njo v zvezi, drugače pa,
če se pojavijo različna mnenja članov bodisi o vsebini,
bodisi o obrazložitvi odločbe, ki naj se izda, je sestaviti
poseben zapisnik o posvetovanju. V vsakem zapisniku o
posvetovanju je navesti kraj in dan posvetovanja, imena
članov senata kakor tudi 4 ime tistega člana, ki mu je
poverjeha sestava pismene odločbe [§ 118., odstavek (»)].
Zapisnik o posvetovanju obseza mnenja poedinih članov
z bistvenimi razlogi, ki so jih navedli, in" razmerje gla
sov. V nadaljevanju istega zapisnika, če ne gre za primer
odstavka ( 6 ), Se zaznamujejo tudi vsa poznejša posveto
vanja in glasovanja po istem predmetu, in to tudi, če se
nadaljuje posvetovanje poznejšega dne. Če izstopi v pri
merih, označenih v §§ 57. do 60. cpp., en sodnik, se
priloži njegovo mnenje^ (§ 58., šesti odstavek, cpp.) za
pisniku o posvetovanju.
(2) Zapisnik o posvetovapju, če pa se posvetuje senat
več dni, vsak njegov razdelek, ki obseza posvetovanja,
opravljena tega dne, podpišeta predsednik senata in za
pisnikar.
(3) V zapisniku o posvetovanju se razloži jasno vse
bina izdane odločbe. Če je odločba objavljena in vpi
sana v zapisnik o ustni razpravi (glavni razpravi), za
došča pozivati se na ta zapisnik (§ 271., š t 3. epp.).
Prepovedano je, v zapisniku o ustni razpravi (glavni
razpravi) sklicevati se na vsebino zapisnika o posve
tovanju.
(4) O posvetovanju, ki se vrši natihoma na zase
danju, se zapisnik o posvetovanju ne sestavi, marveč se
to ugotovi v zapisniku o ustni razpravi (glavni razpravi).
(6) Če je sklenjena odločba soglasno, glasovanje' pa
ni izvršeno med ustno razpravo (glavno razpravo) ali v
zvezi z njo, se ugotovi posvetovanje in glasovanje z
zaznamkom na izvirniku odločbe. Zaznamek o glasovanju
obseza dan glasovanja, imena glasovalcev in uspeh, v
kazenskih primerih pa tudi ime državnega tožilca. Za
znamek podpiše zapisnikar in eventualno predsednik, v
kazenskih predmetih pa vselej tudi predsednik (§ 116.
kpr.).
§ 121.
(») Če prisostvuje državni tožilec sodniškim sejam,
odločba senata pa- ne ustreza predlogu državnega tožilca,
je navesti v zapisniku o posvetovanju vsebino njegovega
predloga, če že ni obsežen v pismenem predlogu. '
a
( ) Delitev in oddelitev vprašanj in ponovitev gla
sovanja (§ 12. cpp., §§ 77., drugi odstavek, 78., drugi
odstavek,, kp.) je navesti v zapisniku samo, kolikor je
to potrebno za oceno pravilnosti odločbe.
(3) Člani senata razlože lahko svoje mnenje z raz
logi v posebnem zapisu, ki se priloži zapisniku, pred
sednik senata pa je upravičen, da izda v tem smislu,
članom odredbe.
"•''"•
(4) Če ni zapisnikar prisoten in njegova prisotnost
ni po zakonu neobhodno potrebna, zapišejo! in podpi
šejo člani senata na osnutku odločbe svojeročno svoje
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• (2) V postopanju pred senatom v civilnih pravnih
stvaren" izda lahko, sodni, 'pisarnici, predsednik senata
(§288., četrti odstavek, cpp.). vročimo odredbo in na
vodila. ..'..'•
,
••;,..
(s) V vročimi odredbi se označijo osebe in oblastva,
katerim naj se opravi vročitev,; ali po imenu ali po označ
bi njih položaja v. postopanju, ali pa z napotitvijo.na
mesta, ki so oznamenjena v spisu z barvnikom, s šte
vilkami ali temu podobno. ,
.-;.,;
(*) V civilnih pravnih stvareh se izvrši vročitev po
oblaščencu stranke,-če ga ima, tudi tedaj, ko to ni izrec
Odobritev osnutka po predsedniku senata.,
no odrejeno. V kazenskih- stvareh se označi v vročilni od
redbi, ali naj se izvrši izročitev branilcu, odnosno za
,,', (') Predsednik senata skrbi, da se sestavi osnutek stopniku ali branjencu, odnosno zastopancu ali pa temu
izvirnika pravočasno in da se ujema z izdano odločbo. in 'onemu/ V primeru'§ 82., drugega odstavka, kp. je
Predsednik. pregleda *in podpiše izvirnik, v katerem la zahtevati od' obdolženca izjavo, ali želi, naj se vroči spis
hko izvrši potrebne jezikovne izpremembe, in ga nato njemu ali njegovemu zastopniku.
preda sodni pisarnici. Stvarne izpremembe in izpre-.
(•)' Če je predpisana z zakonom vročitev odpravka
rnembe v obrazložitvi se smejo izvršiti samo po vnovič finančni direkciji (člen 90.; odstavek ; (*), uredbe o .zava
nem zaslišanju senata. . .
rovanju, prisilnem izterjevanju in neizterljivosti davkov
(») Podpis, predsednika, senata na izvirniku odločbe z dne ;5. decembra 1928,, »Službene novine« št/ 304/CI,1
se smatra, za odobritev zaznamka o glasovanju, postav §§ 8Ï.,: prvi odstavek, 84i, :prvi odstavek, stz., § 8., tretji
ljenega na isti izvirnik [§ 120., odstavek ( 5 )].
odstavek, zpr.), državnemu pravobranilstvu (§§-'81., prvi
odstavek, 84., prvi odstavek, .stz., § 8., tretji odstavek,
Seje za pregled poročil o poslovanju sreskih sodišč.
zpr.),'davčni upravi [člen 109. zakona o neposrednih dav
kih,3 člen 84. uredbe o zavarovanju, prisilnem izterje
. 8 123vanju in neizterljivosti davkov .z dne 5. decembra 1928:,
C) Zaradi pregleda. poročil, ki jih predlagajo sre- »Službene novine« št. • 304/CI,1 .§§81., odstavek (2),.1S5>
eka.sodišča nadrejenemu zhornemu sodišču po predpisu odstavek (3), ip., §§. 101., 133., odstavek (2),.zzk'.], kata
§ 93., odstavka (*), črke č), se vrši pod predsedstvom strski upravi (člen • 43. zakona' o zemljiškem katastru z
predsednika zbornega sodišča najkesneje v petih dneh dne 19. decembra 1928., »Službene novine« št. 34/VIII iz
po prejemu dotičnih poročil/seja senata, sestavljena iz 1. 1929.,8 § 138., št. 5i, žzk.)ali kakšnemu drugemu oblaključno .iz treh. članov kazenskega senata. Tem sejam stvu, je treba v vročilni odredbi, kolikor-je ta potrebna
prisostvujeta državni tožilec in. .apisnikar, poročevalec pa l§ 133.,: odstavek: O).], posebej odredita vročitev, tudi. tem
' '
je en član senata. V.;zapisniku, ki se vodi za vsako so* ustanovam.
dišče posebej, je navestidan seje, imena glasovalcev, za
(°) Po členu 109. zakona o neposrednih davkih z
pisnikarja in državnega tožilca, spise kazenskih pred dne 8. februarja 1928.', »Službene novine« št. 29/VII2 z
metov, ki se pretresajo, in poročevalčeve predloge, even izpremembami in dopolnitvami z dne 14. junija 1929.,
tualno tudi. kratek zaznamek o izdanih odločbah.' Zapis »Službene novine« št. 143/LXI,4 nadalje z dne 18. ma
niki: so hranijo, obenem s spisi po vpisniku Kno in se ja 1930., »Službene novine« Št..ll8/XLIH6 in z dne 30. de
nadaljujejo vse leto.
,
cembra 193<X, »SluČbene novine« št. ;22/VP iz 1. 1931.,
'.:.(*) Pri tej seji. se pregledajo predložena poročila :n in po predpisih pravilnika za izvrševanje zakona o n&ae vrnejo sreskim sodiščem, eventualno s potrebnimi posrednih davkih z dne 29. avgusta: 1928., »Službene'no
naredbami. Šreska sodišča morajo poročila po naredbah vine«, št. 225/LXXIIIT (člen 109.), mprajo vročiti''sodna
dopolniti in jih uvaževati,. ko predlagajo naslednja poro oblastva v vseh1 primerih, ko vročajo strankam svoje
čila. . .•.-.' . ;. -..
'• •,..-. ii::
•''•'• "_; pr'avnorriočne: odločbe io.izpremembah glede nepremič
8
( ) Senat; opravlja pri, teh sejah tudi posle, predpi- nin, o stečaju, o. dajanju rent '• (alimentacije, vzdrževanja
sane v §/5., tretjem.odstavku, kpr.; lahko pa odloča, če in pod.), o vpisu terjatev v zemljiško knjigo, o vpisu no
stvar ni nujna, tudi o drugih predmetih, tako n. pr. o vih firm v trgovinski in zadružni register in o izpremempredmetih.iz § 108., drugega'odstavka, kp. in § 197. kpr. bah v njih, o prisilnih poravnavah in javnih prodajah
t
(i) ,Če se izda pri taki,.seji;kakšna odločba, o kakš istočasno po en odpravek odločbe tudi davčnim obla
nem kazenskem- predmetu, \ se sestavi izvirnik odločbe st vom; v vsakem drugem primeru pa '. se izvrši Vročitev
z, zaznamkom o glasovanju (zapisnikom o posvetovanju) samo na zahtevo davčnega oblastva. ; ,
'
posebej, in se priloži k spisom dotičnega predmeta.7
,'( ) 'Člen '109. zakona o neposrednih davkih' obseza
vse sodne odločbe, omenjene v njem, kakor tudi odločbe,
4. p o g l a v j e .
ki se tičejo primerov iz .člena 73. istega zakona. (izterjava
VroČilne odredbe ili navodila za poslovanje. po sodni poti),'torej tudi sodne poravnave,in plaČilh^
mnenje z.označbo, dneva posvetovanja. Na isti.način je
postopati, če odredi predsednik senata pismeno glaso
vanje.. To je dovoljeno samó, če ni bilo ustne razprave
(gìavne razprave) in če se glasovanje brez škode in
nevarnosti ne da odložiti za prihodnjo. redno sejo ali
če smatra predsednik -senata v preprostih predmetih,
da je posvetovanje nepotrebno. Če se. ne doseže soglas
nost ali če! zahteva en član senata, je treba ustno se
posvetovati in glasovati. .•
i
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. »Uradni ИаЧ« št. 32/8. i iz L 1929. : •:
.»• »Uradni Ust« št,-, 75/26 iz 1. 1928.;, ;
» >Uradni lisk št 76/20;..k: 1» 1,929.
* ».Uradni li8t«^t..280/e5r.iz.L..1929..,..,•;
»,.>Službem-list«s б*л'Зб/10 iz 1.--M30. ,.
«.. »Službeni list«, št. 37Д/58 i z l . 1931.; ;
» >Uradni;U9U št. ,402/121 iz l 1928>v.
1

-.•i Občni predpisi o vročilnih odredbah.
...":;,.;

(J) Komu, po kom ih na kateri način naj se vroči
episy dòlqci,sodnik z; zaznamkom na izvirniku (vročilna
odredba^'skrajšano vr. o.) Na isti način. se dajo sodni pieârnicLlahko tudi :navodila za poslovanje.
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naloge v mandatnem in meničnem (čekovnem) postopa
nju.
(8) Glede uporabe člena 73. zakona o neposrednih
davkih, čigar sankcija je predpisana s 'členom 141. tega
zakona, se je držati sodiščem odredb naslednjih od
stavkov.
(9) Člen 73. zakona o neposrednih davkih se upo
rablja tudi v izvršilnem postopanju ob rubežu gotovega
denarja po izvršilnem organu, ob izplačilu dolžnih zne
skov v roke izvršilnega organa in ob prisilni izterjavi
dolgovane vsote.z dražbo (javno prodajo) premičnin in
nepremičnin. V vseh teh primerih se' smiselno upo
rablja postopanje, predpisano v §§ 63. in 198., odstavku
( 2 ), ip. in z zakonom o izpremembah in dopolnitvah v
zakonu o ureditvi uprave fondov (Državne hipotekarne
banke) z dne 20. marca 1922., z dne 14. marca 1924.
^Službene novine« št. 78/XV),* če se bodo morali ti
zneski verjetno'dalj časa hraniti [§ 4., prvi odstavek,
črka a), in drugi odstavek, spo.]. Drugače se polagajo ti
zneski na čekovni тасип sodišča [§ 4., prvi odstavek,
črka c), spo.]- Knjiženje teh-, pologov sé izvede preko
denarne knjige, toda po predpisu §. 48., • sedmega od
stavka, spo. se morajo vknjižiti tudi v depozitnem dnev
niku kakor tudi v depozitnem. partijalniku, v katerih se
izpolnita stolpca 6 in 6, če preide znesek iz denarne
knjige v hrambo pri Državni hipotekami banki.
(10) Po omenjenih predpisih morajo vročati sodišča
sodbe o terjatvah' katerekoli vrste, v prepisu davčni
upravi upnikovega prebivališča. Če stanuje upnik v ino
zemstvu, se vročajo sodbe davčni upravi dolžnikovega
prebivališča. Ce se te terjatve po sodni poti izterjujejo,
obvesti sodišče, preden preda upniku izterjano terjatev,
pristojno davčno upravo o izterjanem znesku, pravni
osnovi upnikove terjatve, rodbinskem in rojstnem imenu
in upnikovem in dolžnikovem domovališču z zahtevo, naj
-:davčna uprava takoj odgovori, ali je izterjani znesek
zavezan davku na rente, ali je davek na te zneske, ko
likor so mu zavezani; predpisan in plačan, odnosno Če
ni predpisan, koliko ta davek znaša.
(") Ce odgovori davčna uprava, da je davčni obvezanec davek na te zneske že plačal ali da niso zavezam
davku, preda sodišče izterjane zneske osebi, za katere
račun so izterjani. Ce obvesti davčna uprava, •'iso do
tični zneski zavezani davku ali da davek ni plačan,
pobere sodišče po poročilu in »preračunu davčne uprave
davek, ki ga pošlje dotični .davčni upravi. Preden dobi
odgovor od pristojne davčne uprave, sodišče ne sme iz
terjanih zneskov izročiti osebi, za katere račun so bili
izterjani.
O») Glede dolžnosti sodišča, Vročati izvestne spise
davčni upravi, velja tudi ; še predpis Člena 5. pst.
1S

( ) Vse odločbe sodišča, omenjene, y tem paragrafu,
Se vročajo davčnim Ц katastrskim, oblastvom kakor tudi
državnemu . .pravobranilstvu y odpravkih, ki . nimajo
obrazložitve, razen če ni 2e izdelano večje število od
pravkov z obrazložitvijo.
.
.;'

' ', • ; ; § : 1 2 5 . V " : V . . \ „

C) Vročilna odredba se lahko sklicuje z morebiti
Potrebnim pristavkom na prejšnjo odredbo, ki je v istih
spisih, n. pr.: >Vx. o. 1 do 4, kakor r. Št."7, dr. Branko
Zaric«. ,- •:
;
* >Ür4ädni lieti št. 118/37iz l 1924.;

m.

(*) Ce je verjetno, da se bo vršila vročitev večkrat
večjemu številu prizadetih oseb, kakor pri prisilni
dražbi itd., je uporabiti za vročilno odredbo vročevalno
polo po obrazcu posi. št. 32 [§ 298., odstavka (*) in (»)].
(s) Odločbe, ki so potrebne prejemniku glede na
različne vrste njegovega podjetja, odnosjio glede na ure
ditev dotične ustanove v več izvodih, je vročiti v zadost
nem številu odpravkov, n. pr.: >Občina Split, uprava
pokopališča«, >Občina Split, anagrafski urad«„ Zemlji
škoknjižne odločbe še vročajo katastrski upravi v toliko
izvodih, kolikor je davčnih občin, na katere se odločba
nanaša.
(4) Ce je treba priložiti odpravek odločbe istim ali
drugim spisom, je to odrediti v vročilni odredbi.
Posebne odredbe v vročilni odredbi.
§ 126.
(*) Vročitve po pošti vrši sodišče praviloma z na
vadnim pismom, s povratnico ali brez nje. Priporočeno
se smejo predajati samo take pošiljke, ki obsezajo spise,
vezane na rok, ali če so posebne važnosti în če bi njih
izguba imela težke posledice bodisi za sodišče, bodisi za
stranko (n. pr. pošiljka z važnimi listinami — člen 9.
uredbe o oprostitvi od poštnih taks z dne .16. februarja
1932., »Službene novinec št. 141/LXIV)*; v poslednjih
dveh primerih se morajo predajati pošiljke priporočeno.
Za posebno nujne spise se lahko izda odredba, naj se
predajo pošti ekspresno.
(2) Ce se naj preda pošiljka pošti ob prejemnikovih
stroških, je to odrediti v vročilni odredbi.
(s) Ce se vrši vročitev po sodnem uslužbencu ali
po občini, je po potrebi postaviti poleg označbe osebe,
kateri se vroča, besedi >sodni uslužbenec« ali >obcin•ska uprava«.
(4) Spisi se vročajo po sodnem uslužbencu ali po
občini (občnem upravnem oblastvu) praviloma brez ovoja;
izjemoma se opravljajo vročitve z ovojem, če je to glede
na čast in ugled ali upravičene koristi kakšne osebe
potrebno. Vročitev v ovoju se odredi v vročilni odredbi
z besedo >ovoj«. V kazenskih stvareh se vročajo spisi
vselej v ovoju, razen če se vrši vročitev ob privodu, pripretju ali-preiskavi stanovanja ali če se vrši predaja
pri sodišču.
. '. •
-i
(5) Ce obstoji dvom, ali naj se vrši vročitev z vročilnico [§ 127., odstavek 0)] ali brez nje, se izda po
trebno navodilo [primerjaj § 128., odstavek (*)].
(e) Ce je treba opraviti vabilo s pozivom ali zaprosilom po § 164., odstavek.(*), je označiti v vročilni od
redbi poveljstvo ali oblastvo, kateremu se, mora prošnja
poslati, n. pr.: »Za kaplarja X. o b r . . . . komandi 11. peš,
polka v Benkovcu«. Ce je treba izvršiti vročitev po
J
§ 165., odstavku ( ), je to v vročilni odredbi odrediti z
besedami: »N. N. preko k o m a n d e . . . v . . . c . Če naj
opravi sodni ali občinski uslužbenec vročitev, na krajin,
ki jih je zasedla vojska (§167.), je v vročilni odredbi
opozoriti, da je treba predhodno obvestiti dotičnega vo
jaškega poyeljnika (zgradbe ali prostora)..
(7) Če se vročitev ne-sme izvršiti s- predajo drugi
osebi namesto adresatu (nadomestna ; vročitev); n. pr*
zato, ker se ta oseba udeležuje pri dotičnem, predmetu
kot adresatov nasprotnik (§ 209., četrti' odstavek, cpp.i
§ 81. kp.) ali se vročitev ne sme opraviti pooblaščencu
~r~:~* s l u ž b e n i list« Št,. 614/60 iz 1, 1932. ',
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za prejem poštnih pošiljk, je označiti v vročilni odredbi:
»Namesto adresatu ni vročiti N. N.« ali: >ni vročiti
poštnemu pooblaščencu<.
8
( ) Ce je adresat odpotoval, pošiljke pa ni t r e b a
pošiljati za njim, je označiti ' v vročilni o d r e d b i : » N i
pošiljati za prejemnikom«; če je treba v takem p r i m e r u
izključiti vročitev tudi p r e k o kakšne druge osebe, kakor
tudi predajo pošti ali občini, se označi to v n a r e d b i :
>Ce je odpotoval, vrnite sodišču<.
9
( ) Če se vroča pooblaščencu,**uradu, podjetju ali
temu pod., pa prejemnik verjetno ne more lahko razu
meti razloga vročitve, se postavi v vročilno o d r e d b o po
t r e b e n dosta vek, ki se prepiše na spis, ki se. vroča.
10
( ) Ce je treba opraviti vročitev v inozemstvu, se
označi to v vročilni odredbi, po kateri poti se naj izvrši,
n. pr.: »Po sreskem sodišču v -X.« a l i : >Po ministrstvu
pravde«.
Vročanje z vre Silnico ali brez nje.
§ 127.
(*) Če se vrši vročitev po pošti, nadomešča vročil
nico povratnica. Če se vrši vročitev po sodnem usluž
bencu, po Občini ali v inozemstvu, se priloži spisu vro
čilnica. .
(*) Za vročanje po pošti se uporabljajo ovoji s
povratnico samó, če je potreben dokaz o vročitvi. V t e m
pogledu velja zlasti nastopno:
a) V civilni pravdi je nepotreben dokaz o prejemu
(vročilnica) : če se poziva stranka, naj odstrani kakšen
nedostatek v obliki (§ 80.), zaradi pojasnila (§ 56.),
zaradi osebne prisotnosti pri ustni razpravi v primeru
§ 247., prvega odstavka, št. 1., .cpp. ali zaradi poskusa
poravnave (§ 529. cpp.) ali če se obvešča stranka o
priznanju siromaške pravice ali da je vloženo pravno
sredstvo; dalje če_ se obvešča vložilec pravnega sredstva
o odredbi, izdani po njem, ali če se vroča odgovor na
priziv ali revizijski odgovor in naposled, če se pozivajo
priče in izvedenci, če verjetno ne bo treba uporabiti
odredb po § 429. cpp. .
b) V izvršilnem postopanju je nepotreben dokaz o
prejemu (vročilnica): če se obvešča zahtevajoči upnik,
da je kakšno izvršilno dejanje opravljeno ali da ui
opravljeno, da se je razodetna prisega opravila ali da
se ni opravila, da je drug upnik pristopil ali da je po
stopanje o pristopu ustavljeno,, da je na zahtevo dru
gega upnika odrejena ali že opravljena prodaja (dražba
alf prodaja pod roko) ustavljena. V vseh teh primerih
je dokaz o prejemu nepotreben, kolikor z obvestilom ni
spojena odmera' stroškov ali kak drug sklep, zoper ka
terega je dovoljeno pravno sredstvo. Če se .poda predlog
za ustavitev na zapisnik, je pozvati stranke, naj se od
povedo vročitvi odločbe o ustavitvi (in pravnemu
sredstvu). .
,
c) V nespornem postopanju se izvrši vročitev z vror
clinico samo, če to zakon odreja [n. pr. § 184., odsta
vek (*), zzk.] ali če sodišče to smatra za potrebno,
n. pr.: ob vročitvi poziva, čigar izvršitev je spojena s
škodljivimi posledicami, ob vročitvi odločbe o sodnem
prisojilu zapuščine in drugih odredb, s katerimi se
kakšno postopanje dovršuje; pri vročitvi odločbe o ugo
tovitvi prispevkov za vzdrževanje, o odmeri pristojbin,
o zapretitvi kazni in podobno. V nespornem postopanju
je vročanje z vnočilnico vobče izjema, razen če se vrši
vročitev po zemljiškoknjižnih predmetih.
'
č) V stečajnem postopanju in v postopanju za pri
silno poravnavo izven stečaja zadošča po § 186., dru

gem odstavku, stz., § 71. zpr. vročitev brez vročilnice v
vseh primerih, v katerih je predpisana objava z oklicem
(ediktom). Druge važne odločbe, kakor n. pr. odreka
potrditve poravnave (§ 52. zpr.), se odpravljajo s po
vratnico.
4
d) V kazenskem postopanju se priloži povratnica
vsaki pošiljki, ki naj se osebno vroči. Pri drugih po
šiljkah se to ne ukrene, Če je dokaz o vročitvi nepo
treben. Zlasti se opravi vročitev poziva pričam in iz
vedencem v pripravljalnem postopanju praviloma brez
vročijnice.
e) Plačilni nalogi po obrazcih posi. št. 33, 34 in 35
s priloženimi čekovnimi položnicami Poštne hranilnice,
kakor tudi pozivi po obrazcu posi. št. 28 za pošiljatev
kolkov se vročajo z vročilnico; brez te pa. se vročajo
strankam čekovne položnice Poštne hranilnice in obve
s
stila o plačilnih nalogih [§ 210., odstavek ( )].
f) Spisi, prijave, obvestila itd. se vročajo nadre
jenim oblaslvom, drugim sodiščem, ostalim uradom in
javnim organom (uradne pošiljke) po pošti brez povrat
nice, kolikor niso udeleženi pri sodnem postopanju kot
stranke.
g) Za vročanje čekovnih nakaznic s priloženimi če
kovnimi položnicami ali poštnimi nakaznicami ,(§ 220.)
Poštni hranilnici (filialki) kakor vobče v občevanju s
Poštno hranilnico se uporabljajo posebni ovoji, ki se do
bivajo pri Poštni hranilnici. Take pošiljke se ne vro
čajo' ne s povratnico ne priporočeno.
(3) Za vročanje po sodnem uslužbencu ali po občini
se uporabljajo predpisi odstavka ( 2 ).
Osebna vročitev, nadomestna- vročitev.
§128.

:

1

( ) V vseh primerih, ko je treba opraviti vročitev z
vročilnico, a zakon ne odreja osebne vročitve, je paziti,
da se izvrši vročitev, ki se ne da opraviti neposredno
adresatu, v roke osebe,'kateri se lahko vroči nadomestno
(§ 299. cpp., § 83. kp. — nadomestna vročitev).
(2) V vročilni odredbi se označa osebna vročitev z
besedo »modro«'ali s. črto z modrim svinčnikom, z be
sedo »belo« p a se označa, da se lahko opravi nado
mestna vročitev.
,,
Navodila za poslovanje.
§ 129.
(') Posebna navodila, potrebna za ravnanje s spisi,
se dado ustno ali pismeno. Če je treba odpraviti spise
zunaj vrstnega reda (§ 134.), se to lahko odredi z za
znamkom (barvnikom), n. pr.: »Nujno«.
(2) Če se o d r e d i . zemljiškoknjižni vpis [ § 1 1 2 . , od
stavek (')', zzk.], se lahko dajo zaradi večje jasnosti vo
ditelju zemljiških knjig navodila o tem, h a k a t e r e m
mestu in s katerimi besedami je vpis izvršiti.
(3) Prav tako se dajo po potrebi glede vpisov y
trgovinski in zadružni register navodila: na katerem
mestu in v kateri obliki je izvršiti vpis, katere priloge
naj se hranijo v spisih, katere v knjigi prilog, katere
pa:naj se vrnejo, koga je treba obvestiti in kaj je treba
objaviti.
(4) Če naj.sodnik ali drug sodni uslužbenec v zvezi
s kakšno odločbo izvrši kaj zunaj oddelka ali v oddelku
samem, se izda potrebno navodilo na.spisu v kolikor
moči kratki obllkr(§-51.),'
';
'
" - "
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(5) Če je potrebno, da se pozvana priča, izvedenec
ali, oseba, ki naj se obvesti, za zaslišanje pripravi s pre
gledom poslovnih knjig svojega obrta itd. [§ 56., odsta
vek ( 2 )], je navesti v vročilni odredbi, kaj naj se označi
v pozivu kot >predmet zaslišanja«.
(«) Ce mora paziti sodna pisarnica na poslednji dan
roka, se ji odredi po potrebi vpis rokov v poslovni ko
ledar ali v beležnico za rokove [(ročišnik), >koL< ali
>roč.«].
Primeri, ko se morajo izdati posebne odredbe glede vro
čitve in posebna navodila.
§ 130.
(*). V civilnih predmetih se lahko opuste vročilne
odredbe in navodila po §§ 124. do 129., če je z.gotovostjo
pričakovati, da opravi sodna pisarnica tudi brez te od
redbe ali brez navodila vročitev in ostalo, kar je potreb
no za izvršitev sodniške odločbe, pravilno po zakonu in
posebnih predpisih.
(») V primerih, določenih v §§ 181. do 138., se vse
lej izdaja potrebna pismena odredba. Ce sodnik take od
redbe ni izdal, ga zaprosi sodna pisarnica, naj odločbo
dopolni.
(«) V primerih § 131., št. 5. do 8., in § 132., št. 6.
do 9., sme tudi upravitelj oddelka sodne pisarnice sam
odločbo dopolniti, če mu je poverjeno samostalno oprav
ljanje teh poslov in če ima zanje zadosti izkušnje. V tem
pogledu potrebne, odredbe izda upravitelj sodnega od
delka po navodilih starešine sodišča. Toda upravitelj
oddelka sodne pisarnice ne sme izdajati odredb, za ka
tere je po § 131., št. 6., točki b), drugem stavku, in
§,132., št. 6., drugem stavku, izključno pristojen sodnik,
kakor tudi ne odredb po § 131., št. 1. do 4., in § 132.,
Št. 1. do 5. .
(») V kazenskih stvareh izdaja vročilno odredbo in
navodila vselej sodnik; v zemljiškoknjižnih predmetih pa
je potrebna posebna vročilna odredba [§ 114., odst. (*)].
§ 131.
C) Izrecne odredbe v vročilni odredbi je treba v
nastopnih primerih:
1., Če da sodnik (predsednik senata) ob izdaji od
ločbe pooblastitev, da se dopušča vročitev ali izvršilno
. dejanje tudi od nedeljah in praznikih ali ponoči (§ 298.
cpp., § 81. kp., § 29. ip.), je to označiti v vročilni odredbi.
2. Ce se vrne poštna pošiljka zato, ker se zbog
izpremembe. stanovanja adresatu ni mogla predati, pa
je treba uporabiti predpis § 807., drugega odstavka,
C
PP- (§ 83,, drugi odstavek, kp.), doda sodnik naknadno
v vročilni odredbi: »izprememba stanovanja — je pre
dati pošti«, v kazenskih predmetih: >izprememba stano
vanja — je postopati po § 83., drugem odstavku, kp.«
[§ 155., odstavek (")].-.
•'•'••8. Ob uporabi predpisov §§ 294., 803. in 309. cpp.
se označi v -vročilni odredbi naslov za vročitev spisov
aH kako naj se drugače z njim ravna.
4. Ce se v stečajnem postopanju ali v postopanju
Џ prisilno poravnavo izven stečaja ne vrši posebna
vročitev upnikom (§ 188., tretji odstavek, stz.), izda
eodnik sodni pisarnici potrebno navodilo.
^ " : '"'o\ Ce še naj opravi vročitev, skrbniku, odrejenemu
Za
Prejem vročitve, se postavi v vročilni odredbi beseda
>skrbnik< in njegovo ime, n. pr,; >Za toženca skrbnik

;ме

I

•

Ivan Panič«. Če je treba postavitev skrbnikovo objaviti
z oklicem (ediktom), se to opravi na dva načina:
a) z nabitkom na sodno oglasno desko;
b) z objavo v novinah, določenih za službene objave
(eventualno tudi v drugih novinah). Način objave je
navesti na kratko v vročilni odredbi, n. pr.: >1. oklic —
sodna oglasna deska, 2. oklic — >Službene novine« (ali
dotični banovinski službeni list)«. Sodnik izda sam po
trebno odredbo, če je treba oklic objaviti tudi v drugih
novinah ali večkrat ali če mora oklic ostati nabit na
sodni deski dalj ko 30 d n i
6. Ce se mora opraviti objava oklica namesto po
novinah po krajevnem običaju [§ 311., četrti odstavek,
cpp., § 62., odstavek (•), št. 2 , ip.], se to na kratko
odredi v vročilni odredbi.
7. V vročilni odredbi se odredi naprava čezštevilnih
odpravkov in njih uporaba po naslednjih predpisih: .
a) Ce je možno, da se vloži po kakšnem predmetu
revizija ali revizijski rekurz, se izdela za kasacijsko
sodišče odpravek odločb prve in druge stopnje. Ta
odpravek ostane v spisih (v spisih prizivnega sodišča)
in se priloži ob predložitvi spisov kasacijskemu sodišču.
b) Ce se vroči v kazenskem postopanju pri tožilcu
odpravek sodbe zaradi obrazložitve priziva ali revizije,
je vselej napraviti tudi odpravek za sodišče, ki odloča
o pravnem sredstvu.
8. Sodišča, ki odločajo o pravnih sredstvih, označijo
v vročilni odredbi število odpravkov, ki se naj izdelajo
za spise sodišča prve stopnje, stranke in druga oblastva
(§124.).
§ 132.
Pismeno navodilo [§ 130., odstavka (*)' In (»)], je
potrebno v nastopnih primerih:
1. Kolikor ne gre za sodbe zbog izostanka ali za
mude, se izdelajo odpravki v skrajšani obliki (§ 146.)
samo, če to odredi sodnik z označbo >Peč.« ali če se je
za" izvirnik uporabilo pečatilo za skrajšani odpravek.
2. Če je treba opraviti na osnovi odločbe, izdane po
drugem, in ne po izvršilnem sodišču, kakšno izvršilno
dejanje po odredbi sodnika izvršilnega sodišča, je
odrediti predajo spisov izvršilnemu organu z označbo
>V izvršitev«.
3. Zemljiškoknjižni spisi, ki pripadajo drugim spi
som [§ $9., odstavek (*), pzk.], se izroče voditelju zem
ljiških knjig zaradi vpisa z označbo: >Zemljiška knjiga«.
4. Če se naj izbriše v zemljiški knjigi plomba
(§ 103., 119., pzk.), odredi to sodnik voditelju zemljiške
knjige pismeno.
6. Prav tako odredi sodnik pismeno vpis v popis
^izvršenih kazni in izbris iz tega popisa (§§ 183. in
194. kpr.).
6. Nabitek oklicev na sodno oglasço desko in nje
gova oztìanitev v novinah, določenih za službene objave,
oznanitev po krajevnem običaju je odrediti na zadostno
jasen način. Ce naj ostane spis nabit na oglasni deski
nad običajni rok ali če se naj objavi oklic tudi v drugih
novinah ali večkrat, mora, sodnik za to vselej izdati po
trebno odredbo.
7. Izterjava denarnega zneska se odredi v vročilni
odredbi z označbo >Pln.« (plačilni nalog) ali z .odredbo,
naj se določeni znesek od izvestne osebe izterja. V na
vodilu v spisih j.e označiti znesek, ki naj se izterja, ime
obvezanca, od katerega naj se izterja, in ime poobla
ščenca za prejem, razen če o tem vsebina spisov vsak
dvom izključuje,
,
v.
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in če je-te- mogoče, še -prej nego se pripro, kakor tudi,
če se pripor ali zapor ukine (§ 115., drugi odstavek, kp.) ;
prav tako tudi o pozivu omenjenih oseb zaradi prestaja
nja kazni na prostosti (§ 11., prvi odstavek, zik.).
9. če se uvede zoper advokata ali advokatskega pri
pravnika kazenska preiskava, vloži obtožba ali če se
denëta v pripor (§ 74. za.), je\o tem obvestiti, pristojni
disciplinski svet. - ..
§133.
10. Če se uvede zoper javnega notarja ali priprav
(*) V nastopnih primerih izda sodnik pismeno na nika kazenska preiskava, vloži obtožba ali če se deneta
v.pripor (§ 189. zd.), je to priobčiti disciplinskemu svetu.
vodilo za odpravo obvestil (poročil):
11. Če se uvede zoper zdravnika ali zdravniškega
1. Pismeno je obvestiti o podanih civilnih tožbah,
in sicer: zoper sodnike in druge uslužbence sodišč prve pripravnika kazenska preiskava, vloži obtožba ali se
in druge stopnje predsednika nadrejenega apelacijskega deneta v pripor ali preiskovalni zapor (§ 89. zakona o
sodišča; zoper sodnike in druge uslužbence kasacijskega zdravnikih z dne 14. januarja 1931., >Službene novine«
sodišča predsednika kasacijskega sodišča; zoper urad št. 17/V),* morajo obvestiti kazenska sodišča o tem
disciplinski svet.
nike in druge uslužbence državnih tožilstev nadrejenega zdravniški
(2) Obvestila sestavlja sodnik aH upravitelj oddelka
državnega tožilca; zoper uradnike in druge uslužbence
ministrstva pravde ministrstvo samo. Vse to velja tudi sodne pisarnice; odpravek se podpiše v prvem primeru
s pečatilom za podpis, v drugem primeru po § 33. Obve
za' pogodbene uslužbence.
2. 0 civilnih tožbah zoper občine je obvestiti • pri stilo se lahko odpravi v izvirniku, če se označi njegova
stojno bansko upravo, v območju uprave mesta Beograda vsebina v spisih [§ 112., odstavek («)].
pa ministrstvo za notranje posle. .
3. Če se udeležuje varovanec (oskrbovanec) civilne
5. poglavje.
pravde kot stranka ali prisilne izvršbe kot zavezanec,
obvesti pravdni (izvršilni) sodnik o dotičnem postopanju
Ravnanje s spisi po izdanih odločbah,
varstvenega (skrbstvenega) sodnika, kolikor se iz spisov
odpravljanje.
ne vidi, da je temu stvar že znana.
4. Če je katera oseb, omenjenih v § 166., pozvana
Ravnanje s spisi po izdanih odločbah.
na sodišče za pričo ali izvedenca, se o tem obvesti ne
posredno nadrejeni starešina.
6. Sodni pisarnici je pismeno odrediti, naj opravi
t1) Sodnik predaja sodai pisarnici spise, po katerih'
obvestila o zapuščinah in volilih kakor tudi o primerih so izdane odločbe, v nujnih primerih takoj, drugače pa
smrti, predpisana v nespornem postopanju (§ 67. np,), dvakrat na dan, ali pa pozove njenega organa zaradi
v drugih zakonih, uredbah, naredbah in razpisih, in prevzema. Po naroku ali razpravi (glavni razpravi) je
označiti oblastvo, kateremu naj se obvestilo vroči. sestaviti odločbe in odredbe v izvirniku in nato oddati
0 zapuščinah ali volilih, ki so pripadli po zakonu ali spise sodni pisarnici. Če je v korist smotrnega oprav
po poslednji volji državi, banovini, javnim napravam, ljanja poslov, se izid razprave (glavne razprave) lahko
občini, cerkvi, šoli, siromakom ali kakšni ustanovi priobči tudi pred' tem sodni* pisarnici po kratki poti.
(zadužbini), obvesti zapuščinski sodnik bansko upravo,
(5) Sodna pisarnica izvrši po prejemu spisov in ko
v območju mesta Beograda pa ministrstvo za notranje se eventualno vročilna odredba po § 130., odstavkih (*)
posle.
in (3), dopolni, potrebne vpise v vpisnike in druge po
6. Sodni pisarni se odredi pismena vročitev obvestil, možne knjige, označi končno odločbo (§ 269.), izdela
ki se morajo napraviti ob popolnem ali delnem preklicu, odpravke, jih primerja z izvirnikom in skrbi, da se
ob sodni odločitvi o sprejemu ali nadaljnjem pridrža podpišejo, naposled'opravi tudi ostala službena dejanja,
nju v zavodu za duševne bolezni ali v podobnem zavodu potrebna po odločbi, po vročilni odredbi ali navodilih
ali ob odločitvi o ukinitvi teh ukrepov (§§ 201., 204. np.), za ravnanje s spisi.
ob uvedbi in odpravi etečaja (§§ 81., 84. stz.), uvedbi in
(3) Če je treba izdelati odpravke, se pritisne na
ustavitvi postopanja za prisilno poravnavo izven ste izvirnik pečatilo »ođpravni zaznamek«. Iz izpolnjenega
čaja (§ 8., 57. zpr.), ob vpisu v trgovinski register ali zaznamka je treba videti:
ob uvedbi kakšnega sodnega postopanja ali ob izvestnih
- 1. kdaj je bil Izvirnik v sodni piearnci prejet;
izpremembah v njegovem poteku.
2. kdaj in od koga so bili odpravki-izdelani in pri
7. Odločbe o proglasitvi za mrtvega (§§ 236. in merjani z izvirnikom;
nasi, np.) ali o dokazu smrti neizvestnika (§ 2*40. np.)
3. kdaj in od koga so odpravljeni (predani izvršil
ali o ukinitvi teh odločb je vročiti po njihovi pravno nemu — vročevalnemu T— oddelku).
močnosti sodišču, poklicanemu za voditev zapuščinske
(*) Ce> naj se sestavijo na osnovi več odločb enaki
razprave, in voditelju matic (§§ 238., 241. np.).
oklici (oglasi), mora dobiti sodna pisarnica od sodnika
8. O kazenskih prijavah,* vloženih zoper vojaške odobritev za sestavo skupnega oklica [§ 144., odsta
osebe (§ 15. zakona o postopanju vojaških sodišč, vek (")].
f •
'.••-•'.
§ 120. kp.), kakor tudi zoper osebe v državni samoupravi
(5) Če je v sodni odločbi odrejeno, naj se pozovejO;
ali kakšni drugi javni službi ali v službi kakšnega častni sodniki, ali je odrejena postavitev skrbnikov ali
zasebnega podjetja, katerim je iz razlogov, navedenih izvedencev, pa niso imenoma določeni, jih imenuje sodna
v § 166., treba postaviti namestnika za čas, dokler pisarnica pp obstoječih spiekih, pri čemer se drži zakon
N
eo zadržane, je obvestiti njih neposredno nadrejenega skega ali udomačenega vrstnega reda
: -'v
starešino. Istega starešino je takoj obvestiti tudi, če se
* »Službeni list« št. 107/18 iz L 1931, v
omenjene osebe pripro ali denejo v preiskovalni zapor,
Tudi za zahtevo predjema za stroške • je izdati
pismeno odredbo.
8. Prav tako se pismeno odredi odprema statističnih
podatkov, kazenskih listov, vročitev po obrazcu posi,
št. 36 in popisa taks po členu 26. pst. (obr. posi. št. 37).
9. Vpisi v beležnico za roke (ročišnik) in izbrisi iz
nje [§ 374., odstavek ( 3 )].

:
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Posebni predpisi za zemljiškoknjižne vloge.
§ 135.
(*) Odločbe po zemljiškoknjižnih vlogah ali odločbe,
ki so same po sebi zemljiškoknjižni spisi (§ 88. pzk.), se
vroče pred izdelavo odpravkov v izvirniku voditelju
zemljiške knjige, da jih vpiše v dnevnik in v zemljiško
knjigo [§ 132., št. 3., tega poslovnika, § 114., odstavek ( l ),
pzk.]. Ce na zemljiškoknjižno vlogo prejemni zaznamek
še ni pritisnjen, jo je vTočiti voditelju zemljiške knjige
preko vložišča [§§ 101., odstavek (*), 116., odstavek
( l ), pzk.].
(') Predaja izvirnika voditelju zemljiške knjige velja
kot pismeni nalog, potreben po § 112., odstavku ('), zzk.
Če je izdana po vlogi odločba pri zemljiškoknjižnem
sodišču, pa jo je izdal drug, a ne zemljiškoknjižni sod
nik, ni treba posebnega naloga tega poslednjega. Odločbe
drugih sodišč, zlasti v postopanju o pravnih sredstvih,
pa se ne vpišejo takoj V zemljiško knjigo, ampak je
počakati odločbe zemljiškoknjižnega sodnika [§ 114.,
odstavek ( s ), pzk.].
(") Če je dovolilo vpis v zemljiško knjigo drugo
sodišče, se smejo izdelati izvirnik in odpravki odločb,
s katerimi odreja zemljiškoknjižni sodnik izvršitev vpisa
v zemljiško knjigo,. na odpravkih odločbe tega drugega
sodišča s pečatilom z naslednjim, besedilom [§ 68., od
stavek (*), št 6.]:

plačati poštnino, se predajo izvršilnemu oddelku ločeno
od drugih z ustrezno označbo na ovojih.
(») Nujne sodne odločbe ali odločbe, po katerih ni
treba izdelati daljšega odpravka, je odpraviti takoj.
Pismene vloge, po katerih mora oddelek za prepisova
nje (§ 42.) izdelati odpravke, je odpraviti najkesneje v
48 urah, če pa so večjega obsega, najkesneje v 9 dneh
po izdaji sodniške odločbe [§ 44., odstavka (*) in (*)].
V zemljiškoknjižnih predmetih in v predmetih trgovin
skega in zadružnega registra začno ti roki teči od dne
vpisa v zemljiško knjigo, odnosno v register.
Vročilnice.

'

§ 138.
(») Za spise, za katere je potreben dokaz o vro
čitvi, izdela sodna pisarnica vročilnice, v katerih je
označiti ime in naslov prejemnikov in poslovno številko
spisov, ki se vročajo [§ 279., odstavek (*)]; prejemnik
in vročevalec pa označita samo dan in postavita podpis.
(2) Povratnice, ki služijo za vročitev po pošti [§127.,
odstavek (»)], so spojene z ovojL Ovojev s povratnicami
sta dve vrsti. Obrazci posi, št; 13 iz belega papirja nosijo
oznamenilo: >Povrat. b.« in so določeni za pošiljke, za
katere je dopustna nadomestna vročitev. Obrazci posi.
št. 14 iz modrega papirja imajo oznamenilo: >Povrat, a< .
in zaznamek: >Ni vročiti poštnemu pooblaščencuc; dolo
čeni so pa za pošiljke, ki se vročajo, osebno.
(s) Oba ta obrazca posi. št. 13 in post St. 14 imata
oznamenilo: »Zavezano poštni taksi«.
(*) Za vročitve, ki se ne vrše po pošti, so štirje
obrazci. Obrazca posi. št. 38 in posL št. 39 služita za
IZVRŠILNA ODREDBA ZEMLJIŠKOKNJIŽNEGA
vročitve po sodnih uslužbencih' in občinski upravi.
SODIŠČA.
Obrazca posi. št. 40 in posi, št 41 služita za vročitve v
inozemstvu. Obrazca posi. št. 38. in posL št. 40 sta iz
Ta zemljiškoknjižni vpis je izvršiti.
belega papirja in se uporabljata, če je nadomestna vro
Vpisnina Din
,.
p -...- je plačana v kolkih.
čitev dopustna. Obrazca posL št. 39 in št. 41 sta iz
(*) Odtisku pečatila se dodajo.potrebne dopolnitve, modrega papirja in sta določena za osebne vročitve.
če pa gre za zaznambe v izvršilnem postopanju, tudi še
imena oseb, katerim je odločbo ali kakšno listino vročiti
Posebni predpisi za pošiljke s povratnico.
[§ 114., odstavek ("), tega poslovnika, § 111., odsta
§139.
vek (*), pzk.].
(*) če se vrši vročitev po pošti, služi povratnica za '
Vpisi v trgovinski in zadružni register.
naslov, dokler se vročitev ne izvrši. Naslov in sodišče,
§ 136.
.ki pošilja, je treba označiti tudi na ovoju. Priporoča se
••- Vpisi v trgovinski in zadružni register se smejo označiti, če se vročajo pozivi in spisi z roki, na povrat
izvršiti samo na osnovi sodne odločbe, Take odločbe je nici tudi dan, za katerega se poziva izvestna oseba, ali
Predati, preden se izdelajo njihovi odpravki, voditelju dan, ko izteče rok.
(s) Če ni oznamenilo sodišča, ki pošilja, že tiskano
registra zaradi izvršitve vpisa. • Ta zaznamuje na izvir
5
niku odločbe dan, ico je izvršil vpis, po odredbi sodišča [§ 65., odstavek ( )], se postavi s pečatilom v levi dole
nji kot povratnice in na ovoj. Če naj pošlje pošta po
Pa tudi dan, ko je bila izvršena objava v novinah.
vratnico neposredno drugemu sodišču [n. pr. § 154.,
odstavek C)], ne pa tistemu, ki spis pošilja, se prečrta
Odpravi jan je.
na povratnici oznamenilo sodišča, ki pošilja, in se posta
§ 137.
vi "nanjo oznamenilo drugega sodišča, n. pr.: »Povratnica
-' i1) Spisi, ki jih je treba odposlati, zlasti odpravki,, sreskega sodišča (Sinj) Kruševac«. V tem primeru se
pismene vloge itd., ki jih je treba vročiti strankam, se označijo na drugi strani povratnice potrebni podatki,
Predajo izvršilnemu (vročevalnemu) oddelku. Ta pre da ve3 drugo sodišče povratnico v dotične spisè vložiti.
( ) V en ovoj se lahko dene in z eno povratnico
daja se zove odprava. Nujna pisma se odpravljajo s
vroči
več spisov, če se nanašajo na isto pravno stvar.
Prvo pošto, druga pa istega dne ob, določenih urah.
V
tem
primeru se označijo na povratnici poslovne šte
' (?) Oddelek sodne pisarnice, v kateri se dotični
Predmet obravnava,'dene pošiljke, ki se pošiljajo zaprte. vilke vseh spisov.
,(*) Eni poštni pošiljki je priložiti vselej samo eno
Pred odpravo v ovoje z naslovi. Ovoje zapre lahko tudi
povratnico.
Če izdasta po isteni predmetu odločbe dve
izvršilni oddelek. Ekspresna in priporočena pisma,
k^or tudi tista, za katere je treba iz drugih razlogov sodišči ali jih izda več sodišč, katerih odpravke vroča
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sodišče, ki je izdalo poslednjo odločbo (n. pr. sklepi za
odpise in pripise, dovolitev prisilne dražbe, ki je ni
izdalo ne zemljiškoknjižno ne izvršilno sodišče itd.),
navede to na povratnici tudi poslovne številke odločb
(sklepov) drugih sodišč in pošlje, ko prispe povratnica,
drugim sodiščem na njihovo zahtevo njen overovljeni
prepis.
(5) Če je to potrebno ali označeno v vročilni odred
bi, se postavi na povratnico zaznamek, potreben, da se
omogoči vročitev skladno s predpisi in sodniškimi
navodili. Natisnjeno besedilo povratnice se eventual
no lahko tudi izpremeni (n. pr. »Če je odpotoval, da se je
vrniti sodišču<, >Ni vročiti nadomestno«, »Preko ko
mande
< itd.).
Posebni predpisi za vročilnice.
§ HO.
(') Ko se vročilnica pripravlja, je skladno uporab
ljati predpise § 139., odstavkov (a) in (5).
. (») Vročitev odredbe o preiskavi stanovanja, o privodu,. o priporu ali opravi kakšnega izvršilnega dejanja
se ugotovi v zapisniku, sestavljenem o službenem deja
nju, ali pa v poročilu, ki se predloži.
(') Sodniške odredbe o vročitvi ponoči ali na ne
deljo in praznik (§ 131., št. 1.) se zaznamujejo na spisu,
ki se vroča, in na vročilnici. Če se izda odredba za
vročitev ponoči ali na nedeljo in praznik, ko je že
izdana vročilna odredba [§ 158., odstavek (")], se postavi
naknadno tudi na vročilnico in zaznamuje na spisu, ki
se vroča.
Zaprosilo za vročitev.
§ 141.
i ) Če je treba izvršiti vročitev v naši državi po
sodišču ali občini, zadoščaj da se postavijo na ovoj
pošiljke ali na vročilnico, priloženo pošiljki, besede
»zaprosilo za vročitev<.
(2) Če. se vrši vročitev izdeželnim osebam ali ose
bam v inozemstvu (§§ 313. do 316. cpp.), je postopati po
posebnih odredbah, ki obstoje ali se izdajo o tem
.(člen 29. ucpp.); če jih pa ni, se pošlje zaprosilo mini
strstvu pravde. Taka zaprosila izdela sodna pisarnica
in jih predloži sodniku (predsedniku senata — § 318.
cpp.) v podpis. Ta zaprosila se odpravljajo v izvirniku.

odstavek (*)]. Sodnik lahko odredi, naj se mu predloži
poročilo, če se vročilnica pravočasno pred ustno raz
pravo (glavno razpravo) ne vrne.
Posebna opravila sodne pisarnice po izvršeni vročitvi
ali pravnomočnosti odločbe.
' §143.
(*) če zahteva stranka ob odpovedi rabokupnih po
godb, naj se obvesti o izvršeni vročitvi odpovedi ali
pravnomočnosti odločbe o odpovedi in obenem pošlje
poštno dopisnico s svojim naslovom, pošlje oddelek sodne
pisarnice obvestilo po izvršeni vročitvi, odnosno ko po
stane odločba pravnomočna.
(») Če je zahteval tožilec pri prvem naroku izvršni
odpravek sodbe zbog izostanka ali zamude, se mu pošlje
ta po pravnomočnosti s potrdilom o izvrsnosti (§ 384.).
(*) Smiselno je uporabiti predpis odstavka (*), če
predlaga stranka, ki je vložila predlog, odnosno tožbo v
mandatnem, meničnem postopanju, ali stranka, ki je
vložila odpoved v postopanju o rabokupnih pogodbah,
da se ji vroči odpravek pogojnega plačilnega naloga,
meničnega ali čekovnega plačilnega naloga, odpovedi
itd. šele po vročitvi nasprotniku ali šele s* potrdilom o
pravnomočnosti.
'
(*) Če se naloži davčni upravi ali Državni hipotekarni banki, naj izda stranki polog pò pravnomočnosti
odločbe, se jima vroči odpravek šele, ko postane odloč
ba pravnomočna, s potrdilom o tem [§ 30., odstavek (*),
spo.)]. Ta predpis je uporabljati smiselno tudi, ko se
odreja voditelju denarne knjige (računa o stroških ka
zenskega postopanja, računa o materialnih stroških,
razen stroškov kazenskega postopanja), naj kaj stranki
po pravnomočnosti odločbe izda.

1

Nadzorstvo nad vročanjem.
§ 142.
X1) Če se pošlje pošiljka priporočeno, pa izjemoma
ni vpisana v predajno knjigo [§ 200., odstavek (*)], se
prilepi poštna prejemnica na spis. poleg odpravnega za
znamka.
(*) Oddelek sodne pisarnice skrbi, da se vročilnice
vrnejo. Zato hrani vse spise, po katerih se pričakujejo
vročilnice, v posebnem predalu in jih kdaj pa kdaj
pregleda. Nadzorstvo nad vročanjem za čisto zemljiško
knjižne spise spada v dolžnost voditelja zemljiške knji
ge, za druge spise pa v dolžnost pristojnega' oddelka
sodne pisarnice.
(*) Če se ne vrne vročilnica v navadnem roku ali
če se izvrši vročitev nepravilno ali nepopolno, mora
zahtevati oddelek sodne pisarnice vročilnico, odnosno jo
vrniti pošti, izvršilnemu oddelku ali občini ali pa se
obrne takoj do sodnika za navodila [primerjaj § 155.,

6. poglavje,

'

Odpravki.
Občne odredbe.

»
§144.
(*) Odpravki se morajo izdelati točno po navodilu,
danem na izvirniku, in to ali v poslovnem prepisu ali
kot sestavek po navodilu na izvirniku (zaznamku o usvo
jitvi predloga), ob uporabi obrazcev ali brez njih upo
rabe ali v skrajšani obliki s predpisanim pečatilom
(§ 146.). Kot odpravki se lahko uporabijo tudi izvodi,
ki so izdelani istočasno z izvirnikom na pisalnem stroju
[§ 112., odstavek (*)]. Če obseza zvirnik kratko navodilo
[§ 112., odstavek (")] ali se sklicuje na kakšen obrazec,,
se izdela odpravek z eventualno uporabo knjige obraz
cev. Za odpravke odločb, ki se pogosto ponavljajo. *e
lahko uporablja tudi pečatilo [primer: § 135., od
stavek (*)]„
(*) Dovoljena je uporaba osnutkov odločb, predlože
nih po strankah; toda za to se ne smejo priznati stroški.
Taki osnutki odločb se ne smejo uporabljati, če obseza jo
tudi osnutek obrazložitve. . . • . . '
(*) Krajši odpravki vsake vrste, ki se rnorajo vročiti
s povratnico, zlasti pa odločbe v izvršilnem ali v zemlji
škoknjižnem postopanju, ki se izdajo v velikem števila,
se sestavljajo na dopisnici s povratnico.
(*) Na koncu vsakega odpravka je označiti sodišče
in sodni oddelek, ki je odločbo izdal, kakor tudi datum
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Skrajšani odpravki.
odločbe. V večjih mestih je navesti tudi ulico in hišno
številko sodne zgradbe, n. pr.: >Sresko' sodišče za vra-"
§146.
carski srez, oddelek IV., v Beogradu, ulica . . . . . . . .
0) Odpravek v skrajšani obliki (§ 515. cpp.) se
št
, dne 12. novembra 1934.« Ce je z označbo
sodišča in sodnega oddelka iri''z zaznamkom o podpisu sestavlja tako, da pritisne sodišče na predložene pisme
glede na razdelitev poslov označen jasno tudi sodnik, ne vloge ali rubrike službeno pečatilo.
(2) Skrajšana oblika, kolikor ne gre za sodbe zbog
ki je izdal odločbo, odnosno so označeni sodniki, ki so
se udeležili njenega sklepanja, je s tem zadoščeno tudi izostanka ali zamude, se uporablja samó, če se je za
zahtevi o oznamenilu sodnikov v odpravku (§§ 514., izvirnik (zaznamek o usvojitvi predloga),' uporabilo
št. Î., 525., drugi odstavek, cpp.). Odpravki sodb, izvzem- pečatilo za skrajšani odpravek ali če je to v odločbi
ši sodbe zbog izostanka ali zamude, morajo navajati odrejeno s kratico >Peč.< [§ 132., št. (*)]. To obliko je
uporabiti vselej, kadar so predložene za vse potrebne
imena sodnikov.
v •
odpravke pismene vloge in rubrike, ki obsezajo predlog
5
( ) Odpravki sodb in sklepov v civilnih pravnih
v obliki, potrebni za odločbo, t. j . jasen in ustrezni
stvareh obsezajo po §§ 514., št. 2:, 525., drugem odstav
predlog za odločbo in vse ostalo, kar je v poedinem
ku, cpp. in § 56. ip. oznamenilo strank ; po rodbinskem
primeru za odpravek odločbe potrebno. Ob teh pogojih
in rojstnem imenu, poklicu,'prebivališču in položaju v.
se uporablja skrajšani odpravek tudi v zemljiškoknjižnih
pravdi in z označbo njihovih zastopnikovem pooblaščen
stvareh in v stvareh, ki se tičejo firm.
cev. V odpravkih sklepov (§ 525., drugi odstavek, cpp.,
(3) Preden odredi sodnik, пајлБе sestavi skrajšani
§ 56. ip.) se sme to oznamenilo izpustiti, če se postavijo
odpravki na prepise zapisnikov, pismene vloge ali odpravek, ugotovi število in prikladnost pismenih vlog
(rubrik),.n. pr. ali obseza predlog za rubežen denarne
rubrike, ki te podatke obsezajo,. ali če se vročajo obenem
s takšnimi prepisi, pismenimi vlogami ali rubrikami. terjatve vse potrebne prepovedi in vsa potrebna obve
stila (§§ 254., 255. ip.), kakor tudi ali je na pismenih
(e) Če se naj objavijo po raznih pravdnih predmetih vlogah (rubrikah) prostora, ki je potreben za odtiske
približno ob istem času v novinah ali. na. sodni oglasni pečatila. Ce česa nedostaja in popravek ni mogoč po
deski oklici iste vrste, se.smejo izdelati v ta namen, če kratki poti (§ 60.), se uporabi, ako se vloga ne zavrne
to ne škoduje jasnosti, odpravki, ki,obsezajo več oklicev zato, ker niso .odstranjeni nedostatki v obliki [§ 59.,
(skupni oklic). Oklici za. sodno oglasno desko ali za odstavek (')], za sestavo odpravkov obrazec ali se pa na- ;
občinsko desko se pišejo z roko ali na pisalnem stroju, piše odpravek v celoti. Odpravki enega izvirnika morajo
biti vsi iste oblike. Te predpise je smiselno uporabiti,
toda s stanovitnim črnilom.
7
( ). Na odpravkih, ki se vročajo oblastvom, se označi če se šele po izdani sodniški odločbi opazijo nedostatki
po možnosti poslovna številka njihovih spisov, na katere pismenih vlog (rubrik).
(*) Če se predlog deloma zavrne, je dopustno upo
se odločba nanaša, ali če je to potrebno, povod vročitve,
upravna panoga, katere se odločba tiče, ali podobno. rabiti skrajšano, obliko saieó, če se da odločba z obraz
Po potrebi se dodajo naknadno z roko tudi naslovi pri ložitvijo jasno razložiti v obliki kratkega dostavka na^
odtisku pečatila. Skrajšam odpravek se.ne sme uporab-,
zadetih oseb, če niso že obseženi v odpravkih.
ljati.za odločbe, ki jim je treba daljše obrazložitve.
(6) Sodišča si morajo sporazumno s strankami, njir.
Odpravki odločb sodišč, ki odločajo o pravnih sredstvih, hovimi zastopniki ali pooblaščenci prizadevati, da izpol
njujejo vloge, kolikor moči pogosto, zahteve glede od
in sodišč, ki vrše službeno nadzorstvo.
pravka odločbe tf skrajšani obliki, pa tudi takrat,
Tcadar se nedostatek teh . zahtev ne more smatrati za
§ 145.
• • • '
•
nedostatek v obliki v smislu postopanja v civilnih prav
(*) Sodišča, ki so .po povodu priglašenih pravnih nih stvareh. Prav tako si naj sodišča prizadevajo, da se
tudi pri zapisniških vlogah, n. pr. pri prijavah za vpis
sredstev po civilnih pravnih in kazenskih stvareh izdala
firm, predlože ustrezne rubrike, kolikor ee dajo tiskani
odločbo, izdelajo in vroče sodišču prve stopnje tudi od
obrazci nabaviti.
pravke, potrebne za njegove spise, za stranke in davčne
uprave. Ce ni zadosti odpravkov odločbe višjega sodišča
Pečatila o usvojitvi predlogov.
o pravnem sredstvu, jih zahteva sodišče prve stopnje od
sodišča, ki je izdalo odločbo, ali pa jih v, nujnih primerih
§147.
samo izdela.
(*)
Za
skrajšane
odpravke
se uporabljajo nastopna
H Odpravke odločb višjih sodišč o priglašenih prav
pečatila,
katerih
leseni
deli
morajo
biti zaradi lažje
nih sredstvih opremi sodišče ! s svojo poslovno številko,
Q
razpoznave
različno
barvani:
e da bi kaj drugega pristavilo, in jih vroči prizadetim
st
a) Občno pečatio o usvojitvi predloga (zeleno):
rankam. Ce naj izdela odpravke takih odločb sodišče
Prve stopnje, se odločba prepiše in podpiše in na koncu
, s e dostavi: УГа odpravek je : izdelan pri tem sodišču«.
T
a k e odpravke podpiše upravitelj oddelka sodne pi
sarnice.
SKLEP.
(•) č e se naj objavi kak razpis apelacijskegà sodišča
(predsednika- apelacijskegà sodišča) ne samo zbornim
Sodišče usvaja ta predlog. Predlagateljevi stroški se
sodiščem, ampak tudi vsem ali poedinim sreskim sodi določajo na
-. Din '.-...- p.
t
u m , 9 e izdelajo pri apelacijskem sodišču tudi-odpravki,
Sresko sodišče v Koprivnici, oddelek II.,
Potrebni z a sreska sodišča, a n se'jim vroče neposredno
dne. ~
-•« —M.»— 193...._,
• *И Po okrožnem sodišču,
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b) Pečatilo za menični plačilni nalog (belo) :

MENIČNI PLAČILNI NALOG.

\

Sodišče izdaja predloženi menični plačilni nalog.
Zoper plačilni nalog se smejo podati.v treh dneh ugo
vori Tožit elj evi stroški se določajo na
—
Din
...
p.
Trgovinsko sodišče Beograd, ulica
, oddelek IV.,
dne
193.—
.
c) Pečatilo za dovolitev izvršbe (rjavo).:

IZVRŠILNO DOVOLILO.

•

Sodišče dovoljuje predlagano izvršbo. Stroški zahtevajočega upnika se določajo na ~
Din -— p.
Izvršilno sodišče Zagreb, ulica
........ oddelek III.,
dne
- 193........
č) Pečatilo za dovolitev izvršbe na denarne terjatve
brez prenosa terjatve (rdeče):

IZVRŠILNO DOVOLILO.
Sodišče dovoljuje predlagano izvršbo. Odločbo o pre
nosu izda izvršilno sodišče —. to sodišče pozneje. Stroški
zahtevajočega upnika se določajo na —
- Din
Trgovinsko sodišče Sušak, oddelek II.,.
dne

:_„..-.. 193....... • .

(») Pečatilo pod a) se uporablja tudi za zemljiško
knjižne odločbe [§113., odstavek (*), pzk.]. Pečatilo
pod č), ki je namenjeno za izvršbe na denarne ter
jatve, .se uporablja tudi, Če se je podal predlog za
izvršilno dovolilo in za prenos pri izvršilnem sodišču,
a se naj odloči o prenosu šele pozneje [§ 264., odsta
vek (»), ip.]. V tem primeru je prečrtati . besedo:
>izvršilno sodišče«; če pa izvršbe ni .dovolilo izvršilno
sodišče, se prečrtajo besede: »to sodišče pozneje«.
Pfimerjanje z izvirnikom.
•"

§ 148.

Vsi odpravki se primerjajo .pred podpisom z izvir
niki v pristojnem oddelku sodne pisarnice. Pri skraj
šanih odpravkih je ugotoviti,-ali se ujemajo vse pismene
vloge (rubrike) z vlogo, na katero se odločba nanaša.
Kdor je pregledal odpravek, se podpiše v odpravnem
zaznamku,
.
,
Podpisovanje.
§149. :
;
(*) Glede podpisovanja odpravkov sodniških odločb
(odločb senata) velja nastopno:

a) Sodna uradna potrdila, naloge za izdajo sodnih
; pologov in vse spise, določene za inozemstvo, podpisuje
sodnik (predsednik senata) svojeročno.
b) Vse ostale odpravke, zlasti odpravke sodb, skler
pov, poravnav, ppročiL potrdil in dopisov podpisuje v
civilnih in kazenskih stvareh upravitelj oddelka••. sodne
pisarnice pod odtiskom pečatila za podpis sodnika
[predsednika senata, § 68., odstavek (•)].
(') Odločbe o sodnem prisojilu zapuščine, potrdila
volilojemnikom, da se smejo vpisati y zemljiško knjigo
kot lastniki (§ 137. np.) in potrdila za vknjižbo izbrisa
po § 41., odstavku (»), zzk. se ne smatrajo za službena
potrdila, ampak za odločbe, prav tako tudi odredbe o
priporu, o privodu in preiskavi stanovanja. Če zahteva
sodna pisarnica po sodnikovi odredbi spise ali obvestila
o prejšnjih kaznih in vedenju (glasu), če sestavlja poro
čila (§ 133.) ali pošilja zahteve občinam ali hranilnicam
in podobno, podpiše pisarnica po § 33. dopise, ki jih je
sama v izvirniku sestavila.
(») Kot nalogi za izdajo po odstavku (1), točke a),
se smatrajo vse odločbe, po katerih se izdajo vrednostni,
papirji, denar ali imovinski predmeti ali dohodki od
teh vrednosti, ki se hranijo pri sodišču, odnosno s
katerimi razpolaga sodišče, à so položeni pri drugih
oblastvih, kreditnih zavodih ali na drugih mestih; nadalje odločbe, po katerih se odvzema z označenih vred
nosti sodna ali zakonska prepoved ali se pretvarjajo te
vrednosti v drugo vrsto imovine, ali po katerih se pri
znavajo ali priobčujejo pravice tretjih oseb do teh vred
nosti tistemu, ki jih hrani. Svojeročni podpis postavi
sodnik samo na odpravke, določene za mesta, kjer se
hranijo sodni pologi (banke itd.).
Odpravki, opremljeni s potrdilom izvrsnosti.
§ 150.
'
_.' '
(*) Na odpravke se lahko postavi potrdilo izvrsnosti
šele, ko sodnik pregleda, ali so dani pogoji za tako po
trditev in ko ugotovi izvrsnost z zaznamkom na iz
virniku.
,
(») Za postavitev potrdila izvrsnosti na odpravke
se uporablja posebno pečatilo- (modro) po naslednjem
vzorcu:
;

<•

Ta oopravek je izvršen.
Okrožno sodišče Split, oddelek III.,
dne i-.*.-.
.;..-:.-.. 193
(») Potrdilo o izvrsnosti podpiše upravitelj oddelka
sodne pisarnice, ирргаЂЈјајоС pečatilo za sodnikov pod-'
pis. če je treba potrditi poleg izvrsnosti tudi še pravno
močnost, se dodajo potrebne besede na odtisku pečatila
z roko.
" . • ' . , . ' . Sodni pečat na odpravkih.
§ Mil.
•r
(0 Občni sodni pečat [§ 59., odstavek (*)] se po
stavlja na sledeče odpravke: sodbe, razen sodb zbog'
izostanka ali zamude v skrajšani obliki, na vse listine
o vročitvi, zaznamke o odobritvi v zapuščinskih, varstve
nih in skrbstvenih ;stvâïeh, službena potrdila, menične •
(čekovne) proteste, izpiske, prepise in službena potrdila

w^V^ST«^«"
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iz: javnih knjig (kakor: iz trgovinskega in zadružnega
registra),.izpiske iz knjig sodnih pologov (iz denarne
knjige, depozitnega dnevnika, depozitnega partijalnika),
zaznamke o overovitvi, dopise, poslane inozemskim
oblastvom, naposled na odredbe o priporu, privodu
oseb in preiskavi stanovanja. Prav to velja za odpravke
oklicev, ki se naj nabijejo na sodno oglasno desko ali
objavijo, kakor je običajno v kraju.
7
(2) Na odpravke naloga za izdajo'sodnih pologov,
ki jih: podpisuje sodnik svojeroöno [§ 149., odstavek '(')],
je. pritisniti posebni eodni pečat t§ 69., odstavek (")], in
totudi takrat, kadar so izdelani' odpravkih-skrajšani
obliki.'

: '

•

• ' .#

' '

'

Pouk o pravnem sredstvu.

•

§152.
(*) Če je v civilnih pravnih stvareh, v katerih ni;
predpisano zastopanje z advokatom, vročiti strankam,
ki jih ne zastopa advokat, pismeni odpravek odločbe,
jim je vročiti obenem tudi pouk o pravnem i sredstvu.
Če se za odpravek odločbe ne uporabljajo obrazci ali
rubrike, ki obsezajo pouk o pravnem sredstvu, seta
lahko postavi na posebno polo (list). Pouka o pravnem
sredstvu stranki ni treba vročiti; če se je njen predlog
popolnoma usvojil s sodbo zbog izostanka ali zamude
ali s sodbo na podstavi pripoznave. .
(') Oddelek sodne pisarnice priloži tudi.:brez poseb
ne sodnikove odredbe k odpravku odločbe pouk o prav
nem sredstvu, če je ta po odstavku H sestavljen na
posebnem listu;
> ' . '
(s) Če se je objavila sodba v obtoženčevi odsotnosti
(§§ 290., 373., 389. kp.) ali če«, se obdolžencu vroča
obtožnica (§ 204., drugi odstavek, kp.),. je vročiti vselej
tudi pouk o pravnem sredstvu. Sodnik mora to izrecno
v, vročilni odredbi odrediti..

(•*) V kraju sodišča, töda v neposredni bližini sod
ne zgradbe ali v občevanju, z' bližnjimi uradi in pisar
nami javnih notarjev se opravlja vročitev lahko tudi po
sodnih uslužbencih, če je;y poedinem primeru ta način
prikladnejši od vročanja po pošti •
(*) Če je to mogoče, se vročitev vrši lahko tudi z
neposredno predajo pri sodišču (§ 160.).
Vročanje po tlrugih sodiščih.
••' '§164.'-V
i ) Če se vročanje ne vrši po pošti, marveč na drug
način in zunaj območja ereskega sodišča, čigar spis je
vročiti, sé zaprosi za vročitev sresko sodišče, v čigar
območju se naj izvrši.
(*) Občini zunaj svojega območja lahko pošlje sodi
šče zaprosilo za vročitev samo; če mu je nedvomno
znano, da opravlja dotična-občina sodne vročitve.
(s) Če je zaprošeno sresko sodišče za yfocitey, ki
naj se po § 153. izvrši po pošti, odredi vročitev po ovoju
s povratnico in. vrnitev, povratnice sodišču, .ki ga je
zaprosilo. .
•!.'••'.'
-' (•) če je poslana pošiljka po poŠti v kraj, ki. nima
poštne zveze (ne selškega pismonoše), preda dotična
: pošta pošiljko' sreskemu sodišču, v čigar območju naj
se izvrši vročitev, s poročilom o tem. Sresko sodišče
postopa potem, kakor *da je zaprošeno za vročitev od
sodišča, ki pošiljko pošilja.
(6) Zaprosila naših in inozemskih oblastev za vročl•tev, ki jih ni treba vpisati y vpisnik (§ 336.), preda vloži:šče zaprošenega sodišča takoj-izvršilnemu (vročevalnemu) oddelku.
1

Nadzorstvo sodne pisarnice nad.opravljanjem vročitev
,
pogosti.
:

7. poglavje.
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Vročanje.
Po kom se opravljajo vročitve.
§153.
: C1) V naši državi sevročajo sodne pošiljke redoma
Po pošti, na drug način pa.'v-ten-le primerih:
1. če v kraju, kjer naj se vročitev opravi, ni poštne
službe za vročanje; ~ '
'
2. če bi se vročitev po pošti pozno opravila ah se
vročilnica ne bi mogla pravočasno vrniti;
3. če ni oseba, kateri naj se vroči, zadostno znana,
aH ni znan njen naslov, pa naj to vročevalni organ točno
ugotovi;
4. če se mora vročiti spis ob času, ko pošta ne vrsi
vročitev;
'
5. če se vroëajo; spisi ob izvršilnem dejanju, pre
iskavi stanovanja, privodu ali pripretju ali zapretju, ah
če se vrši vročitev osebi, ki,je v priporu (v zaporu*
obsojencu).
(') V primerih pod št. 5. opravi vročitev sodnik ali
uslužbenec, ki vrši službeno dejanje ali čigar, dolžnost
J e nadzorstvo nad osebami; ki so, priprte (zaprte, obso
jene), v primerih pod št. 1. do 4.^86-vrše vročitve v
kraju sodišča po sodnem uslužbencu; zunaj, kraja, sodišča
t>a pp 'sodnih uslužbencih :ali po občini, : .;•••. , ; .
?
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(*) če še ne vrne povratnica v običajnem rókii' ali
če je opravljena vročitev nepravilno (ni oznamenjen dan,
ni prejemnikovega ali vročevalčevega podpisat, vročeno
je osebi, kateri ni bilo treba vročiti, brez potrebe je predano pošti, ni podpisa pismene priče v primeru § 306.,'
drugega odstavka, cpp. itd.), se' obrne oddelek sodne
pisarnice z dopisom po obrazcu posL št;. 42 do dotičnega
^poštnega^ urada, ki naj bi bil opravil vročitev, ali pa se'
obrne do sodnika za navodilo. Če povratnica vobče ni
bila vrnjena ali če je bila vrnjena z nedostatki, je pri
ložiti dopisu duplikat izvirne povratnice in razložiti na'
njej ob kratkem: vsebino spisa.
(») če vrne pošta ; sodišču pošiljko, ki se ni dala
vročiti zbog izpremembe adresatovega -prebivališča ali
stanovanja, a so dani pogoji za uporabo. pTedpisov
§ 307. cpp., odnosno § 83;, drugega odsjavka, kp., dopol
ni sodnik vročilno odredbo z zaznamkom: >Izprememba
stanovanja — je predati pošti«, v kazenskih stvareh pa ;
z zaznanikom: >Izprememba stanovanja. — je postopati"
po § 83., drugem odstavku, kp.«. V takem pripiérù postavi oddelek sodne pisarnice isti zaznamek Ш povrat-'
nico in pošlje pošiljko iznova pošti, odnosno postopa v >
kazenskih/predmetih po predpisu § 83.j drugem odstav
ku, kp. Pošta,,.ki bi bila morala opraviti vročitev, spis
takoj položi, vrne povratnico,;. ko na njej zaznamuje
položitev, in odredi, naj .se v prejšnjem adresatovem
stanovanju izyrsi" naznanilo o položitvi.
••.:••>
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( ) Ce se. poda ustna ali pismena pritožba zoper
kakšnega poštnega uslužbenca, ki mu je poverjeno
opravljanje vročitev, je zahtevati od poštnega urada, ki
bi bil moral opraviti vročitev, ali od pristojne direkcije
pošte in telegrafa, naj ukrene,-česar- treba.
Vročanje po sodnih Uslužbencih.
. § 156.
0) Vse spise, ki se vročajo po sodnih uslužbencih,
dodeli upravitelj izvršilnega (vročevalnega) oddelka
[§ 37., odstavek (')] takoj po prejemu enemu uslužben
cev, ki opravlja vročitve (vroče valcu). Če se naj vroče
spisi z vročilnico,. izvrši ali odredi upravitelj vpis v
vrDČevalno knjigo po obrazcu posi. št. 43, odnosno v
vročevalno knjigo za spise iz inozemstva po obrazcu
pesi. št. 44; če se naj pa vroče brez vročilnice ali poš
3
ljejo kakšnemu uradu [§ 127., odstavek ( ), a) do f)],
se izvrši vpis v predajno knjigo po obrazcu posi. št. 29.
2
( ) Če je pri sodišču več uslužbencev pri vročevalni
službi, se da vsakemu posebna -.• vročevalna knjiga ali
poseben oddelek vročevalne knjige, na katero se zapiše
njegovo ime. Predajna knjiga, v kateri potrjuje prejem
nik prejem spisov, se lahko deli po posameznih pre
jemnikih (uradih) ali pa poedinih oddelkih sodne pisar
nice, ki pošiljajo spise. V poslednjem primeru lahko to
knjigo dotični oddelki vodijo in hranijo. Na hrbtu vročilnic, ki se vpišejo v vročevalno knjigo, se napiše za
poredna številka vročevalne knjige.
(*) Vročevalec mora vročitve kolikor možno hitro
opraviti in predati pb izvršeni vročitvi izvršilnemu (vročevalnemu) oddelku vročilnice (predajno knjigo) ali
spise, ki jih ni mogel vročiti. Upravitelj izvršilnega
(vročevalnega) oddelka pregleda vročilnice in vrne vro
čilnice. z nedostatki vroČevalcu, da jih popravi (ko je
eventualno vprašal sodnika za navodilo), označi v vro
čevalni knjigi dan vročitve ali pa, da je spis vrnjen ibog
nemožnosti, da se vročitev izvrši; če pa so vse vročitve
po dptičnem predmetu pravilno izvršene, označi stvar
kot dokončano (§ 269.). Vročilnice in spise, ki jih ni
bilo moči vročiti, se predajo pristojnemu oddelku sodne
pisarnice ali pa se pošljejo brez posebnega dopisa so
dišču, ki je zaprosilo za vročitev.
Vročanje po občinah in občnih upravnih oblastvih.
§ 167.
0) Vročitve opravljajo samo tiste občine (§ 288. cpp.),
ki jih določi predsednik apelacijskega sodišča sporaz
umno s pristojnim upravnim oblastvom. Če se pokaže
potreba, poveriti vročanje tudi drugim občinam, zaprosi
slarešina sodišča za to odredbo predsednika apelacij
skega sodišča.
(г) Starešine sodišč skrbé sporazumno z občinami,
da se seznanijo občinski uslužbenci, ki opravljajo vro
čitve, z dotičnimi predpisi postopnikov in da se odstra
nijo nedostatki in nepravilnosti pri vročanju. Če se ne
dostatki, ki se pojavijo, na ta način ne dajo odstraniti,
se obrne starešina sodišča do sreskega načelstva zaradi
odpomoči.
(») Sodišča vroče občinskim oblastvom potrebno šte
vilo pozivov in obvestil po obrazcih posi. št. 45 in 46.
(4) Spisi, ki se vročajo po občini, se ji pošiljajo ali
po sodnih uslužbencih ali po pošti, če jih ne prevzema
ob določenih dneh pri sodišču. Nadzorstvo nad temi vro

čitvami vodi upravitelj izvršilnega (vročevalnega) od
delka po posebni vročevalni knjigi po obrazcu posL;
št. 47, v kateri se določi poseben oddelek za vsako ob-:
čino, ki opravlja vročitve. Če se pošiljajo spisi občini po :
sodnih uslužbencih zaradi vročitve ali jih občina spre
jema pri sodišču, potrdi prejem sodni uslužbenec v
stolpcu 2, občinski uslužbenec pa v stolpcu 3. Če se
pošljejo spisi zaradi vročitve občini po pošti, ostaneta,
ta dva stolpca neizpolnjena.
• •
(s) Če se vročilnice ne vrnejo pravočasno, je občino
opomniti. V ta namen in zaradi oprave popravkov pri
vročitvi se uporablja obrazec posi, št« 48. Opomin se
zaznamuje v vročevalno knjigo z označbo dovoljenega
roka. V ostalem je tudi tu smiselno uporabljati predpise
3
§ 156., ottstavka ( ).
e
( ) Predpisi za vročanje po občinah se uporabljajo
tudi glede vročanja po občnih upravnih oblastvih (§ 288.
cpp.).
Skupne odredbe za vročanje po sodnih uslužbencih in
po občinah, odnosno po občnih upravnih oblastvih.
§ 158.
1

i ) Vročanje opravljajo sodni uslužbenci v sodnem
območju, občinski organi v občinskem območju, občna
upravna oblastva pa v območju svoje pristojnosti (vroče
valno območje).
(2) Spisi se predajo prejemniku odpiti, izvzemši
primere, navedene v § 126., odstavku ( 4 ). Službene po
šiljke, naslovljene na oblastva, se predajo vložišču dotičnega oblastva, če mi v naslovu spisa kaj drugega
označeno.
(8) V primerih § 153., odstavka (*), št. 5., se označi
vročitev samo v zapisniku, sestavljenem o dotičnem služ
benem dejanju, ali v poročilu, ki se o njem predloži; v
drugih primerih se pripravi vročilnica. V vročilnici
označi prejemnik dan prejema in se podpiše (z rodbin
skim in rojstnim imenom), podpiše se pa tudi vročevalec;
(§ 306. cpp.). Če je prejemnik nepismen, postavi svojročni znak, vročevalec pa pristavi dan vročitve in pre
jemnikovo ime pred pismeno pričo, ki se prav tako pod
piše na vročilnici (§ 3061, drugi odstavek, cpp.). Če se
prejemnik noče podpisati, odnosno noče postaviti svojega
ročnega znaka na vročilnico, se to zapiše na vročilnico
(§ 306., tretji odstavek, cpp.). Če se vročajo službene po
šiljke ali se vrši vročanje brez vročilnice [§ 127., odsta
v e k ^ 8 ) , a) do f)], potrdi prejemnik prejem v predajni
knjigi. Če se vročitev ob drugem času vobče ne moro
izvršiti ali ne pravočasno, lahko predlaga vročevalec ali
stranka pristojnemu sodišču (predsedniku senata) ali
starešini sodišča, naj se izvrši vročitev ponoči, na ne
deljo ali praznik [§ 140., odstavek (')].
(4) O težkočah pri vročanju, zlasti pa o razlogih, ki
so vročitev ovrli (odhod, smrt, nemožnost, najti prejem
nika) ali ki so bili povod, da se ostavi spis na mestu
vročitve ali položi pri občini (§ 159.)$ poda vročevalec
svoje poročilo ob kratkem na vročilnici.
Ovire pri vročanju po sodnih uslužbencih ali občinah)
odnosno po občnih upravnih oblastvih.
• : ' . . § 159.

:

0) Če se Je preselil adresat v drugo stanovanje (v
drug poslovni prostor) istega vročilnega območja [§ 158.,
odstavek (')], se opravi vročitev po možnosti v novem
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stanovanju (v novem poslovnem prostoru) ; бе pa je adre
sat odpotoval ali se preselil, pa se ne ve kam, ali se je
odselil v kraj zunaj vročilnega območja, se to označi na
vročilnici in odredi sodnik, ali se naj pošlje spis za pre
jemnikom ali pa položi (§ 307. cpp,), odnosno ali je v
kazenskih stvareh postopati po § 83., i drugem odstavku,
kp. ali pa ni ničesar več zaradi vročitve ukreniti.
(*) Če adresat ni odpotoval, toda ga ni najti, je treba
razlikovati med osebno vročitvijo (modra vročilnica)
in vročitvijo druge vrste (bela vročilnica ali brez vročilnice):
a) če je treba izvršiti vročitev/osebno, se adresat
pozove, naj bo zaradi prejema vročitve na mestu na do
ločen dan in ob določeni uri (§ 302., drugi odstavek,
cpp.), in to na ta način, da se mu pusti pismeno nazna
nilo po obrazcu posi. št. 45 v stanovanju, poslovnem pro
storu itd., če pa so dotični prostori zaprti, da se prilepi
na vhodna vrata. Če se stranka temu pozivu ne odzove,
se položi spis pri občini (§§ 300., 302. cpp., § 82., četrti
odstavek, kp.). V pozivu se določita dan in ura, da se
more adresat pozivu odzvati; praviloma se pozove za
naslednji dan.
b) Druge vročitve se izvrše katerikoli prisotni od
rasli osebi, ki jo vročevalec pozna in o kateri ve, da
spada k adresatovi rodbini ali da služi pri njem. Če se
takšne osebe ne najdejo, se 6me vročiti spis raboprodavcu (najemodavcu) ali hišnemu čuvarju, ki stanujeta
z adresatom v isti hiši, če na to pristanete (§299. cpp.).
Če katera teh oseb spis sprejme, podpiše vročilnico s
svojim rodbinskim in rojstnim imenom. Vročevalec
označi poleg podpisa Razmerje prejemnika proti adre
satu (n. pr.: oče, sin, hišni čuvar in podobno), č e se
spis ne da dostaviti niti na ta način, ga je položiti pri
občini (§ 300. cpp.).
(») Če odkloni oseba, kateri se v dotičnem primeru
lahko polnoveljavno opravi vročitev, prevzem, brez za
konskega razloga, ostavi vročevalec spis nà mestu vročitve, aH pa ga, če to ni mogoče, položi, pri občini (§ 305.
a
PP-, § 83., drugi odstavek, kp.).
(*) Položitev po odstavku C) je objaviti s pismenim
naznanilom po obrazcu posi. št. 46, ki ga nabije vroče
valec na vhodna vrata stanovanja ali poslovnega pro
stora, in to v primerih pod a) vpričo dveh odraslih
oseh, v primerih pod b) vpričo ene odraeft osebe. Priče
s
e podpišejo na naznanilu ali pa jih podpiše vročevalec,
Če so nepismene (§ 302., drugi odstavek, in § 300., prvi
odstavek, cpp.). Vročevalec mora označiti na naznanilu
з besedami dan, ko je naznanilo nabil (§ 300., drugi od
stavek, cpp.). Položitev pri občini po odstavkih (») ali
C) potrdi občina na vročilnici.
(B) Spisi, ki se polože pri občini, se predajo pre> Jômniku na njegovo zahtevo.
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notarja, javne ustanove itd., ki je sodišču znan, če ni
potrebna osebna vročitev tem osebam.
, (*) Neposredna predaja pri sodišču ima isti učinek,
kakor vročitev. Potrdi se na vročilnici ali na spisu з
prejemnim potrdilom.
(8) Strankam (advokatom, javnim notarjem itd.), ki
se jim pogosto vroča, se lahko dovoli, da prejemajo vsak
dan pri sodišču zanje določene spise. Taki spisi se drže
pripravljeni, toda se s tem vročanje ne sme zavlačevati.
Pri predaji se podpišejo vroČilnice. Če stranke prejem
zavlačujejo, se jim spisi vroče in zanaprej se zanje ' ne
pripravljajo posebej.
Vročanje z javnim naznanilom.
§ 161.
( )\ČB odredi sodnik vročitev z javnim naznanilom
(§ 309. cpp.), velja kot vročilnica spis, ki je bil nabit
na sodni oglasni deski in snet po preteku 30 dni ali po
izteku daljšega roka, določenega po sodniku, in na ka
terem je označil upravitelj izvršilnega oddelka dan, ko se
je nabil na desko in snel z deske. Če se pred izteklim
rokom aH po izteklem roku javi oseba, kateri je spis
namenjen, se ji preda spis proti prejemnemu potrdilu.
(') Če je postal nabiti sjpis nerazločen ali če se mu
je en del odtrgal, velja kot vrÄiilnica potrdilo izvršilnega
oddelka o dnevu, kdaj je bil spis nabit, vročitev pa se
smatra za izvršeno po izteku zgoraj označenega roka
od dne, ko je bil spis nabit.
1

Vročanje taksnih predmetov davčnim upravam.

• , § 162.
(*) V občevanju z davčnimi upravami se uporabljata
razen prodajne knjige po obrazcu posL št. 29 [§ ;156^
odstavka (') in (4) tega paragrafa], še dve posebni vročevalrii knjigi, in to vročevalna knjiga za prijave smrt?,
nih primerov po obrazcu posi. št. 49 in vročevalna knjiga
za taksne spise po obrazcu posL št. 50. V obrazcih posi,
št. 49 in 50 izpolni sodišče stolpce 1 do 3, davčna uprava
v obrazcu posi. št. 49 stolpca 4 in 5, v obrazcu posL
št. 50 pa stolpce 4 do 6.
(s) Prijave o smrtnih primerih se vročajo davčni
upravi z vročevalno knjigo za prijave smrtnih primerov,
ko sé izpolnijo v njej stolpci 1 do 3 po odredbah od
stavka ( 6 ); ta vročitev se opusti, če je sodišče odločilo,
da ne bo zapuščinske razprave zbog tega, ker pokojnik ni
zapustil imovine [§ 59., odstavek (*),. np.] ali če sestoji
zapuščina samo iz premičnin, katerih vrednost ne pre
sega 2000 dinarjev. Prijavo je sestaviti na kratko, n. pr.:
»Na osnovi smrtovnice (poročila o smrti) Jovana N. Zarkoviča" posestnika v .:., ulica...; ki je umrl dne 80. ok
tobra 1934. v . . . , ulica ..., se vrši zapuščinsko posto
panje«.
,
(*) Z vročevalno knjigo taksnih spisov se vročajo,
Neposredna predaja pri sodišču.. ' ' '
ko se izpolnijo po odredbah odstavka (8) stolpci knjige
§ 160.
1 do 3, davčni upravi:
a) spisi, na katerih osnovi odmerjajo in izterjajo
(0 Če želi prevzeti prejemnik spis osebno pri so
dišču, ga izroči uradnik (oddelek sodne pisarnice, izvr davčne uprave po § 3. zst. in dotičnih naredbah mini
šilni oddelek, vročevalec) neposredno prejemniku (§ 308. strstva za finance procentualne takse;
c
b) overovljeni prepisi, ki se vročajo davčni upravi
PP0, če mu je prejemnik znan ali če ugotovi njegovo
istovetnost. Predaja pooblaščencu je dovoljena samo, Če po § 7., odstavku (*)* zst;
c) popisi taks po § 9., odstavku ('), zst [člen 26.
lo Pooblaščen za prejem. Ni dovoljena neposredna >pred
pst.,
ki velja tudi za popis taks po odstavku («) § 8.,*ja pri sodišču osebam, ki bi se jim mogla izvršiti
v
*oČUev namesto adresatu [§159., odstavek ('), črka b ) ] ; pod B., zst., kakor tudi ža takse V izvršilnem postopanju,
t o d a
spis se sme vročiti uslužbencu advokata, javnega § 195, tega poslovnika] ;
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б) spisi, omenjeni v členu 5. pst.;
d) spiski (izkazi) zapuščin (§ 119. np.), nadalje spiei
in prijave v zapuščinskih stvareh, razen tistih, ki se vro
čajo z vročevalno knjigo za prijavo smrtnih primerov
[odstavek ( 2 )];
e) listi o izračunu taks, ki jih pobirajo zapuščinska
sodišča v kolkih. Zapuščinska sodišča pobirajo takso v
kolkih, če obstoji zapuščina samo iz premičnin in skupni
znesek zapuščinske takse ni večji od 500 dinarjev. Obra
zec za omenjene liste predpiše, ministrstvo za finance v
sporazumu z ministrstvom pravde.
(4) Vsi ostali spisi se vročajo davčni upravi s predajno knjigo po obrazcu posi. št. 29 [§ 156., odstavek (')]»
kakor n. pr.: vročitve po § 38. zst. (členi 10., 11. in 49.
pst., § 196. tega poslovnika), službeni izvidi o zopetni
uporabi že rabljenih taksnih znamk, ali o njih ponaredbi (člen 12^ št. 11., pst., % 105. tega poslovnika).
(5) Vročevalno knjigo za prijavo smrtnih primerov
in vročevalno knjigo za taksne spise vodi izvršilni (vročevalni) oddelek za vse sodišče, in to na listih, sešitih in
vezanih v trde platnice,' za vsako tromesečje posebej. Ti
listi se pošiljajo na zahtevo finančnih oblastev tem v
pregled ali.se jim dajo pri sodišču na vpogled. V obeh
knjigah se izpolni stolpec I z zaporednimi številkami, ki .
se začno vsako tromesečje s številko 1, stolpec 2 pa s po
slovno številko spisa. Stolpec 3 se izpolni v vročevalni
knjigi smrtnih primerov z rodbinskim in rojstnim ime
nom, stranke in označbo predmeta.
VroSanje na zaprosilo inozemskih oblastev.
§ 163.

,

(.*) Vsaka prošnja inozemskega oblastva za vroči
tev, najsi je poslana neposredno ali po kakšnem našem
oblastvu, se vpiše v vročevalno knjigo zâ spise iz ino
zemstva po obrazcu št. 44.
(») Izvršilni oddelek opravlja vročitve po predpisu
§ 153., torej praviloma po pošti z navadnimi povratni
cami. Če je glede vročitve kaj dvomljivega, se je obrniti
do sodnika za navodilo.
( s ) Če je poslano zaprosilo za vročitev sodišču pre
ko ministrstva pravde ali apelacijskega sodišča, se izvrši
vročitev po sodnem uslužbencu âli s priporočeno po
šiljko po pošti. To velja tudi,'če pošlje zaprosilo za vro
čitev inozemsko diplomatsko ali konzularno oblastvo
neposredno. Vročilnica se чгпе po isti poti, po kateri
se je poslalo zaprosilo.
(4) Če je navedlo inozemsko oblastvo netočen pre
jemnikov naslov, poskusi zaprošeno sodišče ugotoviti pre
jemnikov naslov s poizvedbami pri prijavnem oblastvu.
(*)' Spisi, ki so sestavljeni v tujem jeziku in jim ni
priložen predpisno overovljeni prevod v službeni jezik,
se vročajo po veljavnih pogodbah ali po 4členu 2. za
kona o konvenciji o civilnem sodnem postopanju, pod
pisani v Haagu dne 17. julija 1905., z dne 6. februarja
1930. (>Službene novine« št. 100/XXXIII), samo, če pri
stane prejemnik na to, da jih sprejme. Če jih noče spre
jeti, mora vložiti v treh dneh pri sodišču prigovor In
spis priložiti; drugače se smatra vročitev za izvršeno.
Zato je priložiti spisu v tujem jeziku, ki se naj po zaprosilu inozemskega oblastva vroči (najsi je prošnja po
slana neposredno ali po kakšnem našem oblastvu in
neglede na to, na kateri način naj se vročitev opravi)
pouk po obrazcu posi. št. 51; v stolpec vročevalne knjige,

določen za pripombe, je zaznamovati, da se je pouk
priložil.
(e) V primeru odstavka (6) se vročilnica ne sme
pred iztekom roka za prigovor odposlati. Če vloži pre
jemnik prigovor, odloči sodnik, ali so podani pogoji za
odklonitev prejema (tuj jezik, slab prevod, pravočasen
prigovor). V tem primeru, obvesti na primeren način
oblastvo, ki je poslalo zaprosilo, drugače pa pošlje vročilnico; dotlej pa se v vročevalni knjigi stvar ne označi
za dokončno rešeno.
i7) Ta občna pravila se uporabljajo, kolikor ni po
sebnih odredb (državne pogodbe, naredbe ministrstva
ali pod.) za občevanje sodišč z oblästvi in s strankami
v inozemstvu (člen 29. ucpp.).
Pozivanje» oseb, ki so v aktivni službi pri vojski, morna
rici, obmejni četi, orožništvu, finančni straži in straži
za javno varnost.
§164.

.

(*) Osebe, ki so v aktivni službi pri vojski, morna
rici, ob mejni.četi, orožništvu, finančni straži in straži
za javno varnost, se vabijo na pričanje v civilnih pred
metih z zaprosilom, poslanim. neposredno nadrejeni ko
mandi. Vabilo za samostalne poveljnike (komandante)
se vročajo neposredno tem (§ 426. cpp.).
(2) Vse osebe, navedene v odstavku (*), razen vo-.
jaških, se pozivajo v kazenskih predmetih za priče in
izvedence ali zaradi prestajanja kazni praviloma po
svojih višjih oblastvih. Če teh v,, istem kraju ni, a je
nevarno odlagati, se smejo tudi neposredno pozvati;
toda obenem se obvesti o tem njih višje oblastvo. To
velja tudi, če se pozivajo za priče vojaške osebe v ak
tivni službi (§ 162., drugi odstavek, kp.).
(3) Če se izbere za izvedenca kdo, ki je v vojaški
aktivni službi,.ga je obvestiti.o tem po njegovem višjem
vojaškem oblastvu..(§ 184., tretji odstavek, kp.).
(4) Zoper vojaške osebe v aktivni službi se ne strte
izdati naredba za privod, ampak zaprositi je treba pri
stojno nadrejeno vojaško oblastvo, naj privede to osebo
!
(§ 112., četrti odstavek, kp.).
5
( ) Vojaška oseba v aktivni službi se pozove zaradi
prestajanja kazni po pristojnem nadrejenem vojaškem
oblastvu.
(0) Državni uradniki ali osebe, ki so v vojaški
službi, s e n e smejojematfza izvedence, če izjavi njihovo
višje oblastvo, da bi bilo njih zaslišanje kot izvedencev
škodljivo za državne koristi (§ 185., sedmi odstavek,
kp., § 449., tretji odstavek, cpp.).
C) Poziv vojaškim osebam na pričanje ali izvedeni: štvo, ostalim osebam, pa, naštetim v odstavku p), tudi
! zaradi prestajanja kazni, se- vroča neposredno samó, če
' s o na odsotstvu ali'če se poziva samostalni poveljnik
(komandant).
(8) Drugi pozivi osebam v aktivni službi pri vojski,
mornarici, obmejni četi in'orožništvu se vročajo po ne
posredno nadrejeni komandi (§ 290., prvi odstavek, cpp,.
§ 81. kp.), ostalim osebam, navedenim V odstavku ( )
j tega paragrafa, pa po občnih predpisih.
(e) Če sodišču ni znano neposredno nadrejeno ob
lastvo vojaške osebe,, se obrne do komande mesta v pre*
bivališču, vojaške osebe ali tèmu mestu najbližje Ko-;
mande.

26. kos.
Угобапје drugih spisov osebam т aktivni službi pri
vojski; mornarici, obmejni četi in orožništvu.
§ 165.
(') Druge spise, razen tistih, ki so navedeni v § 164",
odstavku ( l ), vroča sodna pisarnica, osebam v aktivni
službi pri vojski, mornarici, obmejni Četi in orožništvu
praviloma po neposredno nadrejeni komandi [§ 126., od
stavek (')]. V tem primeru se označijo na vročilnici in
na ovoju ime, čin in vojaška, edinicà vojaške osebe in
nadrejena komanda, n. pr.: »Nikoli Jovanoviću, nared
niku v 11. peš. polku, po komandi 3. bataljona v Ben
kovcu«.
(2) Poštne pošiljke te vrste se predajo pristojnemu
uslužbencu komande. Če se vrši vročitev po sodnih ali
občinskih uslužbencih, se preda spis organu, določe
nemu za prejem spisov za komando. Komanda odredi
izvršitev vročitve adresatu in vrne sodišču vročilnioo z
njegovim podpisom; če pa se vroči pošiljka po pošti, se
vrne vročilnica po isti poti.
(s) Od pravila, omenjenega v odstavku ( l ), se sme
odstopiti samo, če naj se vroči pošiljka vojaški osebi v
njenem zasebnem stanovanju ali v drugi zasebni zgradbi.
(4) Tudi tu je uporabiti poslednji odstavek § 164.
Obveščanje o pozivih vobče, o pozivih zaradi prestajanja
kazni in o pripiranju ali zapiranju.
§ 166.
(*)' Če je treba pozvati na sodišče za pričo, veščaka,
kot obdolženca ali obtoženca ali zaradi prestajanja kazni
osebo, ki je v javni službi ali v službi pri kakšnem
zasebnem podjetju, kateri pa je treba zbog javne var
nosti ali drugih javnih koristi postaviti namestnika za
čas, dokler je zadržana, ali osebo, ki je v državni ali
občinski sanitetni službi ali je uslužbenec ali delavec
prevoznega, rudniškega, topilniškega ali podobnega za*
voda ali podjetja, ali naposled oseba, ki je v javni ali
zasebni gozdarski službi, jè o teni istočasno obvestiti
njegovega neposredno nadrejenega starešino (§ 427.,
463
- cpp„ § 165. kp.).
(a) Posebno obvestilo je nepotrebno, če. se izvrši
Poziv z zaprosilom po §.164., odstavku (*).
(8) Ob pripiranju in izpuščanju iz pripora se je treba
držati predpisov §§ 314. in 315. ip. in § 115. kp. .
Vročanje v vojaških zgradbah ali zgradbah in prostorih,
ki jih je zasedla vojska; vroèanje izdeželnim osebam in
osebam v inozemstvu. -«

•l-; § 167.
0) V vojaških zgradbah, ali v zgradbah in prostor
ft, ki jih je zasedla vojska, v. vojaških taboriščih itd.,
' 8 e smejo vršiti vročitve samo po predhodni prijavi ko
mandantu (§ 30. ip., § 290. cpp-, § 81. kp.). Potemtakem
femora vročevalec, če se vročitev ne vrši po komandi
(§165.), prijaviti komandantu, na čigar zahtevo priso^vnje službenemu dejanju tudi odrejena vojaška oseba.
(s) Zaradi vročitve izdeželnim osebam v naši .državi
8e
mora obrniti sodišče, kolikor ni v mednarodnih po
godbah kaj drugega/odrejeno, do ministrstva za zunanje
S&1« (§ 313. cpp.). Do minißtratva se mora obrniti so«&e tudi zaradi vročitev našim državljanom v inozemet
4 . ki uživajo izdeželnoet (§314. cnp,.); vročitve, v ino

273
zemstvu drugim našim državljanom, kakor tudi osebam,'
ki niso naši državljani, se opravljajo z zaprosilom, na
slovljenim na pristojno inozemsko oblastvo, pri čemer je
treba paziti na posebne predpise, ki so izdani glede
poedinih držav (§ 315. cpp., člen 29. ucpp.)..
8. p o g l a v j e .

Hranitev spisov.
Hranitev spisov, ki so т delu. \
§168.
i1) Spisi, po katerih so odrejeni naroki ali roki, se
hranijo v oddelku sodne pisarnice [§ 25., odstavek (6)]
v odprtih omarah (policah) s predali, razdeljenih na
31 predalov, za vsak dan v mesecu po en predal. Spisi
se devajo v ustrezni predal po dnevih odrejenih narokov
in rokov, neglede na mesec. Spisi iz raznih skupin
(kazenski predmeti, pravdni predmeti, nesporni pred
meti itd.) se smejo polagati v en predal v posebnih
omotih; to je zlasti priporočljivo, če je v enem predalu
večje število spisov iz raznih skupin: V poseben- predal,
eventualno v posebno omaro, se devajo spisi, ki se vročajo določenemu službenemu organu (sodniku), oddelku
(izvršilnemu oddelku), drugemu uradu itd. ali po "ka
terih je treba opraviti dejanja iste vrste (izvršitve kazni
na prostosti, izterjevanje denarnih kazni, izterjevanje
stroškov kazenskega postopanja itd.), kolikor se tudi ti
spisi ne urejujejo po dnevih. Vsak predal ima ustrezni
napis, n. pr!: številko driëva, »za sodnika«, >za izvršilni
oddelek« itd. V poedinih predalih za hranjenje spisov
po določenih dnevih se lahko urede spisi po urah na
rokov, v predalih za spravljanje ostalih navedenih spisov
po abecednem redu (zlasti nesporni predmeti) ali po
redu njihovih oznak. Če se spisi, najsi le začasno, odnesoiz svojega predala kamorkoli izven sodnega oddelka, se»
položi na njih mesto zaznamek s prejemnikovim-pod
pisom in z označbo, kje so spisi. '
(2) Spisi zaupffega značaja, kakor tudi spisi, na
katere je treba posebno paziti, se hranijo pod ključem.
(8) V sodniških službenih oddelkih smejo biti samo
tisti spisi, po katerih je treba izdati odločbo ali ki so
potrebni zaradi priprave za ustno razpravo (glavno raz
pravo). V oddelkih sodne pisarnice smejo biti zunaj pre
dalov samo tisti spisi, . po katerih je treba poslovati.;
Vpisniki in druge pomožne knjige se ne smejo zakle
pati, ampak morajo biti na razpolago zaradi uporabe.
Hranitev važnih listin.
§169.
;
(') Izjave poslednje volje, predane sodišču za za
pustnikovega življenja obenem ž zapisniki, sestavljenimi,
ob predaji, zapisniki o ustnih izjavah poslednje volje,
sestavljeni pri sodišču, izjave poslednje volje, predane
sodišču po zapustnikovi smrti, pismeni sestavki prič ob
izjavi poslednje volje in zapisniki o zaslišanju ptič ob
izjavi poslednje volje se hranijo v blagajni* če pa v bla
gajni ni prostora, v zaklenjeni omari na' ognja varnem
kraju.
...
(*) Na isti^način se hranijo tudi druge važne listine,
katerih izguba bi bila v nenadomestljivo aH veliko škodo-,
kakršne so: zakonske." pogodbe2'dedinske pogodbe2 da-
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rilne pogodbe, pogodbe o pozakqnitvi itd., kolikor niso
priložene pravdnim ali zemljiškoknjižnim spisom ali
kolikor ne spadajo v zbirko listin, položenih pri sodišču.
(') Omenjene važne listine hrani za vse sodne od
delke uradnik, ki mu je poverjeno nadzorstvo nad arhi
vom, ali drug uradnik, ki ga odredi starešina sodišča.
Ta uradnik vpiše vse listine v popis listin po obrazcu
posi. št. 52 (Pi), in to pod zaporednimi številkami, ki se
začno vsako leto s številko 1, označi listine s temi šte
vilkami in z letnico, za katero je popis napravljen, in
jih hrani po tem vrstnem redu. Če listine niso predane
zaprte (zaprte ostanejo izjave poslednje volje živečih
oseb), se priloži k spisom, ki se nanašajo na te listine,
overovljen prepis teh listin. V poslednjem stolpcu popisa
listin je navesti spise, na katere se listina nanaša.
(4) Na izjavo poslednje volje je postaviti po razgla
sitvi potrdilo o izvršeni razglasitvi (§ 51. np.). Ce se
izda overovljen prepis izjave poslednje volje, je treba v
njem navesti potrdilo o razglasitvi kakor tudi številko
popisa listin, ki se postavi na listino po predpisu pred
njega odstavka.
(6) K popisu listin se vodita dva imenika, in sicer
eden o izjavah poslednje volje, predanih sodišču za za
pustnikovega življenja, drugi pa o ostalih listinah. Ce
se izve za smrt osebe, ki je vpisana v prvi imenik, se
prenese po razglasitvi poslednje volje dotično ime v
drugi imenik. Oba imenika se smeta vezati v eno knjigo.
(») Izjave poslednje volje, ki so z drugimi spisi jav
nega notarja, čigar mesto je izpraznjeno, predane pri
stojnemu ereskemu sodišču (§ 131. zb.), se vpišejo v po
seben oddelek popisa listin, po obrazcu posi. št. 52 (Pi)
in v imenik o izjavah poslednje volje, izročenih za za
pustnikovega življenja (prednji odstavek), in se hranijo,
kakor je predpisano v odstavku (x) tega paragrafa; v
imenik javnega notarja pa se vpiše zaporedna številka,
pod katero je vpisana dotična izjava v posebnem od
delku ponisa listin. Sresko sodišče obvesti izjavitelja
poslednje volje, da se je njegova izjava prejela in pod
katero številko sé v posebnem razdelku popisa listin
hrani (§134. zb.). Če prebiva dotična oseba zunaj ob
močja sreskega sodišča, obvesti to o^gorenjem tudi sre
sko sodišče kraja, kjer ta oseba prebiva; obveščeno
sodišče pa popolni takoj po prejemu obvestila imenik
izjav poslednje volje živečih oseb in označi tudi šte
vilko obvestila. Obvestilo se hrani s spisi sodne uprave.
.(i) Če se začne"zapuščinska razprava, je upoštevati
izjave poslednje volje, vpisane v imeniku [odetavka (6)
In <•)].
(•) Ce zahtevajo druga sodišča ali drugi uradi vpo
gled listin, vpisanih v popis listin, se jim pošlje samo
prepis. Izvirnik se jim pošlje samo na izrecno zahtevo v
priporočenem pismu, ko se je predhodno na njegovo
mesto položil overovljen prepis.
Listine kot priloge.
§170.

(*) Ce je postopanje po civilnih pravnih stvareh do
končano ali če miruje, sme oddelek sodne pisarnice tudi
brez sodnikovega naloga vrniti strankam iz spisa listine,
ki so jih predložile, kakor tudi pooblastila, kolikor ta
niso izdana posebej za dotično pravno stvar. Če je mož*
no, da bi se postopanje nadaljevalo, se predhodno vpraša
sodnik za navodilo. Potrdila o imovinskem stanju
[§ 188., odstavek (*)] morajo ostati v spisih.
(8) Predpisi odstavkov C) in (a) se uporabljajo smi
selno tudi na ogledne in pojasnilne stvari (§§ 414., 464.
in nasi. cpp.).
(4) Za kazenske predmete veljajo glede hranitve in
izdajanja listin in ostalih predmetov, ki služijo za dokaz,
predpisi uredbe o poslovnem redu za redna kazenska
sodišča.*
Dovolitev vpogleda (pregleda) spisoy in prepisi.
§ 171.
(») V civilnih pravnih stvareh imajo stranke pra
vico, vpogledati osebno ali po svojih pooblaščencih vse
spise in listine, ki se nanašajo na njihov predmet (izvzemši zapisnike o posvetovanju), in smejo zahtevati ob
svojih stroških sodne prepise in izpiske iz knjig sodnih
pologov (denarne knjige, depozitnega dnevnika in depozitnega partijalnika). Tretje osebe smejo zahtevati, naj
se jim dovoli vpogled spisov,in naj se jim izdajo prepiši
samo, če svoj pravni interes verjetno izkažejo ali če
pristanejo na to vse po dotičnem predmetu prizadete
osebe.
00 Kdor dokaže, da se tiče predmet, čigar spise
želi vpogledati, njega ali njegovega pooblastitelja, temu
mora dovoliti sodna pisarnica (upravitelj'oddelka sodne
pisarnice, upravitelj arhiva), vpogleè in prepie spisov,
pri čemer mora paziti na posebne predpise za kazenske
stvari [odstavek' (*)]. V dvomu vpraša sodnika za na
vodila. O tem, ali naj vpogledajo tretje osebe spise in
dobe odpravke in prepise, odloča starešina sodišča ali >
sodnik, ki ga on odredi.
(8) Spisi se smejo vpogledati' samo ob nadzorstvu
sodnega uradnika. Zapisniki o posvetovanju in ostali
spisi, ki so na osnovi posebnih predpisov izvzeti od vpo
gleda (§ 286., prvi odstavek, cpp., § 66. kp.), se morajo
vzeti pred vpogledom iz spisov. Ni dovoljeno strankam
ali njihovim. z,astopnikpm jemati spisov s seboj. Izje
moma se sme poveriti izvedencem, ki so sodišču znani
kpt zanesljive osebe, ppedin spis za določen čas proti
prejemnemu potrdilu, ki obseza oznako spisa, datum in
čitljiv prejemnikov podpis. Spisi, ki sodišču verjetno za
nekaj časa ne *bodo potrebni, se smejo poslati zaradi
vpogleda drugemu sodišču, in to na zahtevo strank i
dovolitvijo sodnika, na zahtevo tretjih oseb pa z dovo
litvijo starešine sodišča.
{*) Sodnikom in .sodnim uradnikom, nadzorstvene
mu oblastvu in sodnim inšpektorjem je dovoljeno pre
gledovati za službene namene vse sodne spise. Druga
oblastva in njih odposlanci smejo zahtevati ^vpogled spi
sov in naj se jim dajo pojasnila, če so za to upravičeni
po posebnih predpisih, na katere se morajo izrecno skli
cevati, ko se žele koristiti s to pravico. Kolikor zahte
vajo druga oblastva, ki v teh predpisih niso omenjena,
vpogled, odnosno poslatev spisov, je zahtevati v dvomu
odločbo predsedništva neposredno nadrejenega sodišča»

(») Listine, uporabljane ali potrebne za kakšno od
ločbo, se pridrže glede na predpis § 134. zzk. in § 412.
cpp. v spisih do pravnomočnosti odločbe. Pred pravno
močnostjo se smejo listine vrniti samo 'iz važnih razlogov
in 8 sodnikovo dovolitvijo stranki, ki jih je predložila,
pri čemer je eventualno položiti na njihovo mesto ove
j ~ ^ U r « L _ i Ш< i t . 33/1Q iz L 1929Л930, - . .
rovljen prepis, izdelarl qb strankinih etroških.
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če pa smatra to predsedništvo, da sâmo take odločbe
ne more izdati, je zaprositi odločbe'od predsednika apelacijskega sodišča, odnosno ministrstva pravde.
(6) Za pregled zemljiške knjige, trgovinskega in za
družnega registra in spisov ter pomožnih knjig, ki se
nanašajo nanje, kakor tudi za izdajanje izpiskov, prepisov
in službenih potrdil iz njih veljajo obstoječi posebni
predpisi.

/
ч

(e) V kazenskem sodnem postopanju veljajo za po
oblastitev in dovolitev vpogleda spisov in za napravo
prepisov te-le odredbe: §§ 39., št. 3., 62., št. 2., 56., 66.,
85., 102., 188., 218., tretji odstavek, 242., drugi odstavek,
kp. Osebam, ki jim pripada po teh predpisih nepogojna
piavica vpogleda, lahko to 'dovoli upravitelj oddelka
sodne pisarnice; v dvomu se je obrniti do sodnika za
odločbo. O izdajanju prepisov iz kazenskih spisov odloča
v vsakem primeru sodnik. Predpisi odstavkov (8) in (4)
veljajo tudi za spise v kazenskih stvareh.

Arhiv.
§ 172.

*

0) Če se postopanje po kakšnem predmetu dokonča
ali če miruje in se označi v vpisniku predmet za do
končno rešenega (§ 269.), pripravi sodna pisarnica spise,
rđa se polože v arhiv, na ta način, da izloči predhodne
spjse (spise, ki se vodijo pod drugo zaporedno številko
istega vpisnika ali ki pripadajo drugemu vpisniku, pa so
začasno vzeti v te spise), in da vrne priloge tistemu, ka
teremu pripadajo. Taki spisi se drže lahko po potrebi
glede na prostor, ki je na razpolago, še dve leti v od
delku sodne pisarnice (priročni arhiv) ; toda po tem času
se morajo položiti v arhiv.
(2) Če sestoje spisi nespornega postopanja iz več
zvezkov, se smejo starejši zvezki, ki verjetno dalj časa
ne bodo potrebni, tudi položiti v arhiv. V arhiv se
polože tudi izločeni listi imenikov, ki se vodijo na način,
..predpisan v § 368. (kot kartoteka), in vsi vpisniki in
druge pomožne knjige, čim postanejo za poslovanje v
oddelku nepotrebni in kolikor jih ni treba po § 176.,
.odstavku (*), takoj izločiti.
(8) Arhiv je za vse sodne oddelke skupen, kolikor
ni v odstavku (4) odrejeno drugače. Spisi se hranijo v
<arhivu ločeni po vrsti poslov in po sodnih oddelkih, a
urejeni po zaporednih številkah oznak spisov. Če imajo
s
Pisi različne oznake (§§ 286., 323.), je odločilna za njih
•hranitev poslednja. Da se dobe enaki svežnji (fascikli)
e
Pisov, je zlagati spise izmenoma prav in narobe. Svez
i e je dejati v trde kartone, ki naj jih popolnoma po
krijejo. Na prednjo stran vsakega.v kartone vloženega
svežnja je namestiti drug karton, ki mora biti visok in
Širok kakor'sveženj. Na ta karton je napisati oznako in
Številko,spisov, ki so.v svežnju, n. pr.: P 1^-125/34, kar
Pomeni, da so v tem svežnju civilni pravdni spiši prve
stopnje iz leta 1934. s številko oznake 1 do 125. Spisi
Se
devajo' v svežnje, čim • se polože kot dokončani v
^rhiv, ne da bi bilo čakati na ostale spise, za, katere je
8v
eŽenj določen. Vsak sveženj spisov se zveze navskriž
2
močno vrvico. Na poedine police in poedine predale
®e Postavljajo napisi z označbo vrste.spisov in vpisnikov
pomožnih knjig), ki se v ,njih hranijo.
Ze

(4) Spisi trgovinskega in zadružnega registra, čisti
mljiškoknjižni spisi [g 89., odstavek C), pzk-j § 273 7

odstavek ( 6 ), tega poslovnika] in spisi sodne uprave se
hranijo v sodni pisarnici, če ne odredi starešina sodišča,
naj se oddajo v arhiv. Zemljiškoknjižni spisi, uvrščeni po
letih in številkah dnevnika, se hranijo ločeno od zbirke
Ustin. Spisi s pravnimi sredstvi po zemljiškoknjižnih
stvareh, kakor tudi po odpisih in pripisih se lahko hra
nijo pri prvem spisu, ki se nanaša na ta predmet; na
mesto v svežnju, kjer bi se morali hraniti po svoji šte
vilki in letnici, pa se vloži pol pole papirja z označbo,
kje so dotični spisi, č e spadajo zemljiškoknjižni spisi k
drugim spisom, se vloži take pol pole samo, če ni za to
na razpolago čezštevilnih pismenih vlog, po mehanični
ali kemijski poti izdelanih odpravkov odločb ali po
dobno; če pa jih je kaj, nadomeščajo ti omenjeni za
znamek o mestu, kje so spisL
(5) Spisi zgodovinskega, znanstvenega ali političnega
pomena (§ 174., št. t ) se lahko hranijo posebej (po
sebni arhiv). Na njih mesto se postavi v spise, h kate
rim spadajo, zaznamek z označbo tega posebnega kraja,
kjer so shranjeni
(8) Vsi spisi v arhivu morajo biti varni vlage, ognja,
izgube in kraje; zlasti je treba paziti na spise, omenjene
v prednjem odstavku.
"
"
.

i

Oddajanje spisov v arhiv.
§ 173.

(*) Spisi iz priročnega arhiva [§ 172., odstavek (')]
se oddajo občnemu arhivu praviloma urejeni >po letih.
Če se vpisniki ne. predajo istočasno s spisi, lahko odredi
starešina sodišča, naj se glede spisov, ki so še.v delu ali
ki jih iz kakšnega drugega razloga ni v arhivu, ostavljajo zaznamki z označbo, kje so (n. pr. v svežnju v
arhivu so pravdni spisi P 1/34 do 49/34 in od P 52/34
dalje, ni pa spisov P 50/34 in P 51/34, ker so v delu ali
so pri drugem oblastvu).
(») Po pravdnih in kazenskih spisih, če je uživala
stranka siromaško pravico ali drugače bila oproščena
sodnih taks, je pregledati, preden se oddajo dotični spisi
v arhiv, ali je zahtevati plačilo potrebnih stroškov od
nasprotnika ali pa*podati prijavo davčni upravi (§§195.,
196.). Takega pregleda ni treba, če je v vpisniku pre
črtan zaznamek >ost« [§ 288., odstavek (•)].
(s) Vpisniki in podobne pomožne knjige se oddajo,
če jih je vobče treba hraniti [§ 176., odstavek.^ 1 )], v
arhiv, čim so označeni vsi predmeti za dokončno rešene
tako, da niso več potrebni v oddelku sodne pisarnice.
(4) Iz arhiva se izdajajo spisi samo proti prejemnemu potrdilu, na katero je postaviti oznako spisov,
kakor tudi označbo predmeta, zbog katerega so se ti
spisi vzeli, in ki ga prejemnik čitno'podpiše. Ta potrdila
.se polože na mesto oddanega spisa. Starešina sodišča
lahko odredi tudi to, da vodijo oddelki sodne pisarnice
o spisih, vzetih iz arhiva, posebne spiske, v katerih
potrjuje upravitelj dotičnega oddelka prejem iz arhiva,
upravitelj arhiva pa povratek spisa.
(6) Zä izsleditev spisov v* arhivu služijo imeniki in
vpisniki, ki so se vodili, dokler je stvar še tekla. Spisi,
ki s'è hranijo po § 172., odstavku (»), ločeno, ali spisi,
ki se hranijo po § 174., odstavkih'.<*)., (•) in (•), ali po
§ 178. trajno, se popišejo posebej (arhivalije).
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26. kos.

5.. spisi stečajnega postopanja.ali postopanja o pri
silni poravnavi po 10 letih; toda spisi, v katerih je ugo
tovljena sklenitev, vsebina in potrditev poravnave ali
Uničevanje spisov.
prisilne poravnave, nadalje spiski prijav in dotični za
Spisi, ki se trajno hranijo.
pisniki, se hranijo 30 let;
6. spisi vpisnika Fi, če ni bilo vpisov v trgovinski
•
. .§ 174. .
register, po 10 letih; spisi trgovinskega in zadružnega
Ne izločajo se in se ne uničujejo:
registra po 15 letih od izbrisa firme v registru;
7. vročilnice, ki se hranijo posebej [§ 273., odsta
1. spisi, ki so zbog svoje vsebine ali zbóg oseb,
• katerih se tičejo, zgodovinskega, znanstvenega ali poli vek (*)],'v zemljiškoknjižnih stvareh po 10 letih, dru
-'•,'•
tičnega pomena [§ 284., odstavek (2), št. 4.], vštevši gače po 3 letih;
' spise sodne uprave, ki so važni bodisi za občno, bodisi
8. vsi spisi prvostopnih sodišč o kazenskih stvareh,
za krajevno zgodovino;
kamor se štejejo tudi spisi vpisnikov. Kns in K no; po
2. spisi o gradbenih predmetih z načrti, in spisi o 30 letih; če pa je izrečena obsodba zaradi zločinstva, po
50 letih;
pravnih razmerjih glede zgradb sodišč in zaporov;
' 9 . spisi predmetov sodne uprave po 30 letih.
3. spisi o ustanovah (zadužbinah) in skladih pod
(2) Roki v točkah 1. do 9., izvzemši odredbo pod
sodno upravo;
. 4.. zemljiške knjige in ostale javne knjige z vsemi št. '6., se računijo od dne 1. januarja po izteku tistega
listinami, ki se nanašajo nanje, spisi o osnavljanju jav leta, v katerem se je izdala poslednja odredba po dotičnih knjig, spisi o občnem razbremenjanju zemljišč, o nem predmetu. Dovolitve, da se spisi vpogledajo, od
ureditvi služnosti in agrarnih operacij, spisi, ki se na daja in odposlatev spisov zaradi vpogleda se ne smatrajo
našajo na polaganje listin po predpisih grajânskega za za odredbo v tem smislu. 2a spise kazenskega posto
konika o .prenosu lastnine na zemljiščih, a niso vpisani panja se prično roki z dnem 1. januarja tistega leta, v
v zemljiške knjige, obenem s položenimi listinami, in katerem se je označil predmet v vpisniku za dokončno
rešenega. Rok, označen' pod št. 9., se-začne, z dnem
naposled dnevniki o teh spisih;
1. januarja po zasnovanju dotičnega predmeta;, toda
5. trgovinski in zadružni registri obenem s knjigami osebni spisi, pri apelacijskih sodiščih se smejo izločiti
- prilog in imeniki in vsemi «pisi, ki se nanašajo na firme šele po izteku 20 ' let, odkar je stopil sodnik ali usluž
(zadruge), ki še niso izbrisane;
benec (pogodbeni uslužbenec) iz'službe.
6. spisi o prejšnjih fidejkomisih in fevdih;
7. posebej hranjene važne listine (§ 169.) obenem
Roki za hranitev pomožnih knjig.
.
B popisi listin in dotičnimi imeniki;
8. iz pravdnih spisov: sodbe in poravnave, ki se na
.
§ 176.
:
•
'•"'
•
•
našajo na pripoznavo ali na osporitev zakonskega rojstva,
J
( ) Poslovni koledarji, popisi poslanih spisov, preveljavnost ali razvezo zakona;
9. od zapuščinskih spisov: smrtovnice (poročila o dajni listi v občevanju z oddelkom za prepisovanje, po
emrtnem primeru), razpravni zapisniki, sporazumi med pisi razprav, odrejenih ža določen dan, ali sej in njim
dediči v zapuščinskem postopanju, delitve zapuščin in podobna poslovna pomožna sredstva prehodnega po
odločbe o sodnem prisójilu zapuščine. Ti zapuščinski mena se izločijo takoj, čim je dosežen njihov namen.
spisi se pa ne hranijo trajno, če ni bilo razprave zbog To velja tudi za beležnico za roke in za popise neizvrše
'tega, kér ni bilo imovine ali ker je bila imovina ne nih kazni, čim so vsi'vpisi označeni za dokončno rešene..
C) Vpisniki za pravno pomoč (obrazec posi. št. .53),
znatna, ali Če je bila pò njih razprava dokončana s
vročevalne knjige' (obrazci posi. št. .43, 44, 47), predajne
predajo zapuščine upnikom namesto plačila;
10.»od ostalih nespornih stvari:, spisi o proglasitvi knjige (obrazec posi. št. 29), knjige o opravi izvršb
za mrtvega, o dokazovanju smrti neizvestnika ali o po- (obrazec posi. št. 54) in • rubežni vpisniki in listki rubežne kartoteke [§(303., odstavek (»)], poštne vročevalne
'evojitvi;
knjige
[§ 200,. odstavek '.(')'], kakor tudi spiski spisov o
11. spisi, po katerih je še kaj pologov;
•sodnih
dnevih (§ 72.) se hranijo 3 leta, cdkar so se
12. zbirka občnih navodil (§ 365.);
prestali
uporabljati.
' .
'
13. uslužbenski listi.
(s) Vpisniki O, S, Og, pravdni vpisniki in osebni
imeniki, ki še: nanašajo nanje, .lnmor je šteti tudi izlo
Roki za hranitev spisov.
čene listke imenske kartoteke [§§ 325., odstavek (s)»
....';
•
:•:- § 1 7 5 .
: / • •
•
368.] se hranijo trajno, vpi9hiki Ov 10 let; ostali vpis
0) Kolikor po odredbah § 174. 'niso' izvzeti od izlo niki pa, vštevši dnevnike; se hranijo ves čas, dokler se
čitve in uniČbe, se izločijo po izteku naslednjih rokov: hranijo spisi, ki so v njih vpisani.
(4) Denarne, knjige s svojimi dokaznimi listinami
1. spisi pravdnega postopanja (§ 287.) po 30 letih;
3
2. spisi postopka opominjalnega postopanja in izvr [§ 222., odstavek ( )], se hranijo. 5 let po poslednjem
vpisu. Isti rok velja, za pridržane prepise službenih'ràr
šilni spisi po 15 letih; . ...
3. spisi o odpovedi rabokupnih pogodb in nalogov, Čunov in za seznamok o načrtih, ki se morajo vpisati, v
da se predaj (prevzemi) rabokupni predmet (§ 290.);, zemljiškoknjižne načrta [§ 62., odstavek 0), št. 5,, pzk.]/
ki se. niso prenesli v pravdni vpisnik, po 3 letih;
(e) Službene novine^ zborniki zakonov in uredb»
4. spisi nespornega/postopanja, čisto, zemljiškor službeni banovinski list in strokovni časopisi,! se vežejo
knjižjii spisi in spisi vpisnika,R,po 30 letih;.toda zapu po izteku leta, da se postavijo v sodno'knjižnico. (§/<&$•'
ščinski spisi se smejo uničiti, Če je zapustnik odredil O/tale tiskane stvari se po izteku kvestnega časa prodajo
kot star papir«, ,
•'
••
. ••/.••: t
substitucijo, šeler ko je rešen primer substitucije;
9. p o g 1 a v j e.

;

' •
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26. kos:

aw

Izločanje nepotrebnih spisov in njih uničevanje.
д

•

.

§

1 7 7

-

C) Nepotrebni spisi se izločajo po navodilih sta
rešine sodišča, po možnosti v zapovrstnem redu in ko
likor to službeni posli dovoljujejo; za to ni treba dovo
litve nadrejenega óblastva. Starešina sodišča mora
osebno ali po eném sodniku nadzirati, da se postopa po
predpisih, ki veljajo za izločanje nepotrebnih spisov. Pri
izločanju je pridržati papir in platnice spisov, če se
dajo še uporabiti.
(2) Ko se nabere večja količina, se dajo izločeni
spisi naprodaj. Srëska sodišča podajo o tem predloge
Predsedniku zbornega sodišča prve stopnje in postopajo
Po njegovih navodilih.
(3) Oblastvo, ki mu je v dotičnem območju dolž
nost, voditi skrb o zgodovinskih spomenikih, je obvestiti
pred prodajo o vrsti spisov, ki,jih je dati naprodaj, in
ga je pozvati, naj jih v treh mesecih pregleda. Temu
oblastvu se oddajo proti prejemnemu potrdilu spisi, ki
jih označi kot potrebne za svoje namene. Sodišča ne
trpe nikakšnih stroškov ne za pregled ne za predajo
spisov. Drugim ustanovam, n. pr. muzejem, društvom za
domačo zgodovino, se spisi ne smejo dati brez odobritve
ministrstva pravde.
(4) Ce oblastvo, omenjeno v prednjem odstavku,
spisov ne pregleda ali ne prične njih pregleda v dolo
čenem mu roku, se spisi prodajo»
(s) Pri prodaji je treba postaviti, pogoj,-da napravi
kupec spise takoj nečitljive in .da je sodišče upravičeno
nadzirati to po svojem uslužbencu.
(e) O izločitvi in uničbi nepotrebnih spisov je poro
čati predsedniku apelacijskega sodišča, ubrana vsota pa
s
e preda državni blagajni kot dohodek.
(7) Če se izločeni spisi ne dajo prodati, jih je
UniČiti.. ' , . ' ' .

.

'

Izjemno daljši čas hranitve.

;.
•

§178.
•'-.'.Če.je posebnih razlogov za to, odredi lahko stare
šina sodišča, da se hranijo neki spisi 4ali poedini spis
dalj časa ali trajno.
10. p o g l a v j e .

Poročila. /
Občne odredbe o poročilih.
:

:••

-,

§ 179.

, л ' : . 'O Poročila so priobčitve ' nadrejenim oblastvom.
Poročila,' s fkaterimi 'se odpremljajo4pravna sredstva
(Predložna poročila) in druga krajša poročila se lahko
PyedJoze v izvirniku: Od ostalih poročil je pridržati izvir
e k . S poročili, ki se predlagajo na osnovi odločb sena
tov с-аЦ komisij, se predloži v izvirniku ali v prepisu
Vpisnik o posvetovanju ali zaznamek o posvetovanju,
. j (8) Poročilu'je priložiti spišem ki so potrebni, da
^ p o j a s n i ali dokaže stanje 1 stvari. Če so spiši večjega
? b s ega, se Označijo' v 'poročilu'-"tista- mesta v njihy ki
«naJQ, pomen. ; ali pa ве prilože poročilu samo takšni
d
eU spisa.
'• i
>U8) Če se predlože obenem s porpčilpm spisi o predШ е
Ч ki še ni dokončan, ali.če-zahteva nadrejeno ali

kakšno drugo oblastvo takšne spise, mora sodiate, pri
katerem je dotični predmet v delu, skrbeti za to, da se
postopanje ne zavlačuje; eventualno pa je zahtevati ob
vestila, ali zadošča poslati namesto spisov poročilo o
njihovi vsebini ali prepis potrebnih mest iz spisov. Če
se predložitvi spisov ne da izogniti, je navesti v poročilu
izrecno, kdaj in za kateri namen so spisi zopet potrebni.
(4) Po predmetih sodne uprave, če so iste vrste, je
predlagati skupna poročila; o različnih predmetih pa se
ne more predložiti skupno poročilo. •'
Predložna poročila.
§ 180.
(') Spise_ o pravnih stvareh, v katerih so vložena
pravna sredstva, pošlje sodišče prve stopnje, če sâmo
pravnega sredstva ne zavrne, pristojnemu višjemu so
dišču takoj po prejemu vseh spisov pravnega sredstva
in odgovora, odnosno po izteku predpisanega roka za
predložitev ali obrazložitev pravnega sredstva ali drugih
spisov (odgovor, odnosno nasprotni razlogi, ki jih sme
predložili nasprotnik vložilca pravnega sredstva na pri
ziv ali revizijo). Če je vloženih zoper kakšno odločbo
več pravnih 4 sredstev ali če je vloženo po enem pred
metu pravno sredstvo zoper več odločb, se pošlje pred
met višjemu. sodišču s skupnim poročjlom. ( | 347 4 od
stavek ( 5 )].
.'".
2
( ) V predložnem poročilu je označiti pravno stvar,
dan in poslovno številko izpodbijane odjočbe, pri spisih
večjega obsega tudi številko lista, na katerem je od
ločba, nadalje poslovno številko pravnega sredstva (šte
vilko lista) in okolnosti, potrebne za oceno pravočasnosti
vloženega pravnega sredstva in eventualnega odgovora
(nasprotnih razlogov). Pojasnila v poročilu, s katerim
se odpremlja rekurz (§ 616., drugi odstavek, e p » , se
smejo praviloma omejiti na spredaj navedene podatke.
V predložnem poročilu za pravna sredstva pò kazenskih
. predmetih je navesti, ali je obdolženec v priporu (zaporu); če. pa je v priporu (zaporu), je označiti to. na
poročilu z znakom, predpisanim za take primere. Za
predložna poročila1 je uporabljati v civilnih pravnih stva
reh obrazec posi. št. 55., v kazenskih pa obrazec posJL
št. 56.
(3) Če je treba po vsebini spisa o pravnem sred
stvu kakšne odločbe sodišča prve stopnje, se ta izda,v
preden se spisi višjemu sodišču predlože. Če trdi stranka,
da je kaj nedostatkov pri vročanju, se izvrše" potrebne
poizvedbe/ preden se poročilo predloži.
*
(*) Predložnemu poročilu za višje sodišče je prilo
žiti pooblastila ,zastopnikov strank (branilcev) ito vse
listine, ki so bile v spisih ob izdaji odločbe na prvi
stopnji. Če so bile take listine vrnjene (§ 170.), jih
mora sodna pisarnica zahtevati od udeležencev in poslati
za spisi, če so ti že poslani višjemu sodišču. Če je kaj
pOjasnilnih stvari ali predmetov ogleda (predmetov, potrebnih za: dokazovanje), ki se ne dajo lahko spisom
priložiti, se pošlje o tem poročilo, da sodišče pravnega
sredstva lahko izda eventualno odredbo glede njegove
predložitve.
' " • ••' '
(6) Če se more, dokler traja postopanje o pravnem
sredstvu, po tistem delu predmeta, na katerega se
pravno sredstvo ne nanaša, postopanje nadaljevati, pri
drži sodišče prve stopnje v. ta mamen dotični del spisov,
kolikor-niso važni za odločbo o pravnem sredstvu, od
nosno napravi potrehne izpiske in prepise.

26. коз.
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Predložitev pravnih sredstev kasacijskemu sodišču.
§ 181.
1

( ) Zborna sodišča druge stopnje pošljejo, če v civil
nih pravnih stvareh ni treba nobenega sklepa zbog
nepravočasne vložitve, nedopustnosti ali zbog nedostatkov pravnega sredstva v obliki ali iz drugih razlogov,
spise kasacijskemu sodišču s kratkim predložnim poro
čilom. To predložno poročilo predloži sam predsednik
senata, ne da bi zahteval sklepa senata (§ 26., št. 10.,
zus.). Poročilo se lahko postavi na spis s pečatilom, če
se ne uporabi obrazec, predpisan za predložno poročilo
sodišča prve stopnje. Spisi sodišča druge stopnje [§ 350.,
odstavka (s) in ( 5 )], se prilože poročilu. Ko kasacijsko
sodišče spise-vrne, jih posije predsednik senata nižjemu
sodišču, ne da bi zahteval sklepa senata.
(2) Spisom, ki se pošiljajo kasacijskemu sodišču, je
priložiti odpravke odločb prve in druge stopnje, ki so
izdelani po § 131., št. 7. a) in b), in ohranjeni; če pa
jih ni. jih izdela in pošlje, če mu kasacijsko sodišče to
odredi.
Občevanje sodišča pravnega sredstva z drugimi sodišči.
§ 182.

'

(') Ce spisov, potrebnih sodišču pravnega sredstva,
ni pri sodišču, od katerega jih je sodišče pravnega sred
stva zahtevalOj ampak pri kakšnem drugem sodišču
(oblastvu), zaprosi sodišče, od katerega se zahtevajo
spisi, to drugo sodišče (oblastvo), naj pošlje spise nepo
sredno sodišču' pravnega sredstva, in navede to v po
ročilu. Če dotično drugo sodišče (oblastvo) poslatev spi
sov zavlačuje, ga sodišče pravnega sredstva opomni.
« (*) Sodišče pravnega sredstva pribavi lahko, če ni
iz važnih razlogov drugo postopanje primernejše, pojas
nila in poizvedbe, potrebne za odločbe, od drugih sodišč
ali oblastev neposredno.
11. p o g l a v j e .

i

Izključitve in izločitve.
Prijava razlogov za izključitev.
§ 183.
Sodniki (tudi častni sodniki — § 77., drugi odstavek,
zus.), sodniški pomočniki, zapisnikarji in ostalo sodno
"osebje morajo starešini sodišča takoj priobčiti okolnosti,
zbog katerih so v določenem primeru po zakonu izklju
čeni od'izvrševanja svoje službe (§ 78., zus.) ali ki uteg
nejo vzbuditi dvom o njih popolni nepristranosti (§ 17.,
24. cpp., §§ 28. do 31., 38. kp.). Glede pristojnosti in
postopanja o izključitvi in izločitvi sodnikov- in častnih
sodnikov (§ 77., drugi odstavek, zus.) veljajo v civilnih
pravnih stvareh predpisi §§ 16. do 22. cpp., glede zapis
nikarjev in uslužbencev v 3odni pisarnici pa § 24. cpp.,
nadalje v kazenskih stvareh predpisi §§ 30. do 38. kp.
in naposled za razsodnike §§ 676., 678., štev. 2., 682.,
695. cpp.
Postopanje o zahtevi izločitve.
§ 184.
1

-

C ) Vloge, s katerimi se zahteva izločitev sodnika,
preda vložišče starešini sodišča, najsi obseza vloga tudi
kaj drugega [§107,, odstavek ( 3 )].

(2) O ustnih zahtevah izločitve sestavi zapisnik sta
rešina sodišča ali sodnik ali uradnik, ki ga odredi. Če
se zahteva izločitev med ustno razpravo (glavno raz
pravo) ali drugim narokom, se to ugotovi v razpravneni
zapisniku (zapisniku o naroku). V civilnih pravnih stva
reh napoti lahko sodnik (predsednik senata) stranko, ki
zahteva izločitev, naj vloži o razlogih izločitve pismeno
vlogo starešini sodišča ali se pa izjavi ustno na zapisnik.
Zapisnike, ki obsezajo zahtevo izločitve, je predati takoj
starešini sodišča [§ 358.,. odstavek (»)]. .
(3) Starešina sodišča odredi, če je to potrebno, naj
stranka zahtevo za izločitev dopolni, in pošlje vlogo ali
zapisnik sodniku, čigar izločitev se zahteva, da se v
določenem roku izjavi. Če se po dani pojasnitvi pokaže,
da je treba opraviti nadaljnje poizvedbe o razlogih ali
o činjeničan, ki vzbujajo dvom o nepristranosti, se opra
vijo te v sodno-upravnem postopanju. Nato je postopati
po dotičnih zakonskih predpisih. "" .
(4) Sodišča si morajo prizadevati, da se prepreči
zavlačevanje postopanja z zlorabo pravice izločitve. V
civilnih pravnih stvareh sodnik, čigar izločitev je zahte
vana, lahko nadaljuje službeno dejanje (razpravo, za
slišanje itd.), ki se ne da odložiti, če ni nikogar, ki bi
ga nadomeščal ('§ 20. cpp.); toda izdajo odločbe je treba
vselej odložiti
12. p o g l a v j e,

Prevodi po ministrstvu pravde.
§ 185.
(') Če inozemsko oblastvo po mednarodnih pogod
bah ni dolžno priložiti svojemu spisu prevoda tega spisa
in če prevod tudi ni priložen, pošljejo sodišča po pre
jemu spisa, sestavljenega v tujem jeziku, ta spis mini
strstvu pravde, da se pribavi : bodisi popolni prevod,
bodisi prevod v izpisku, to pa samó, če v kraju sodišča
ali v območju nadrejenega apelacijskega sodišča ni tol
mača za dotični jezik, niti se ne more brez velikih težav
pribaviti, a ne gre. za prevode, potrebne v civilnih stva
reh samo v korist kake stranke.
(*) Spisi manjšega pomena v jeziku, ki sodiščurni
zadosti umljiv, se ne pošiljajo ministrstvu pravde, am
pak priloži sodnik ali uradnik, ki zna dotični jezik,
spisom potrebni izpisek njih vsebine. Če se nanaša spis
na predmete mednarodnega prometa, se je treba držati
mednarodnih pogodb.
(3) Če ima stranka siromaško pravo, opravi prevod
sodnik ali uradnik, ki zna dotični jezik, če je kaj takih
pri sodišču; drugače pa .odredi sodišče, p r e v o d n o tol
maču ali ga zaprosi od ministrstva pravdefH) predpisih
odstavka (')• , . .
(4) Na'spise, ki. se vročajo ministrstvu pravde, se
postavi oznaka spisov s kratkim zaprosilom, ki obseza
oznamenilo sodišča, n. pr,: >0 18/33 Ministrstvu pravde
zaradi prevoda. Sresko sodišče Pag, dne 16. junija 1934.
(sodnikov podpis)«. Dovoljeno je poslati v enem ovoju
več spisov v raznih jezikih, toda vsak spis mora imeti
oznako, spisa z omenjenim kratkim zaprosilom.
(e) V proSnji se sme posebej poudariti nujnost pre
voda. Če se da pri vročanju oceniti, aH je .potrebett
v
popoln préKrod ali prevod v;< izpisku, je treba označiti
zaprosilu Ц''каг je potrebno. '
•''-•'
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dne 4. januarja 1932. (>Službene novine< št. 14/VI)* in
se stranki ne vrne, ampak ostane v spisih. Siromaška
§ 186.
pravica se ne sme priznati na osnovi potrdil, izdanih za
Ali se naj zaprosijo inozemska oblastva za povra drug 2predmet (§ 166., drugi odstavek, cpp.).
( ) Pri reševanju prošnje za priznanje siromaške
čilo prevodnih stroškov (stroškov za prevod po tolmaču),
odnosno za izterjavo teh stroškov od stranke, ki prebiva pravice za sodišče niso obvezni podatki iz potrdila o
v inozemstvu, se odloči v prvi vrsti po mednarodnih imovinskem Btanju, marveč oceni sodišče samostalno,
pogodbah, nato pa po vzajemnosti. Kolikor se naj ti ali so podani pogoji za priznanje te pravice [§ 164., prvi
stroški izterjajo, mora sodišče skrbeti, da se uberejo odstavek, cpp., člen 12., odstavek (*), pst.]. Prošnja se
stroški po možnosti v naši državi, ko se službeno de odkloni, če po potrdilu ni pogojev § 164., prvega od
stavka, cpp. ali če je sodišču znano, da so podatki, po
janje opravlja. ,
trjeni v potrdilu o imovinskem stanju, netočni.
(3) Ce je dvomi o tem, ali so podani pogoji za pri
13. p o g l a v j e .
znanje siromaške pravice in ali so v potrdilu potrjeni
podatki točni, ali če smatra sodišče, da potrdilo o imo
** Siromaško pravo.
vinskem stanju ne zadošča za oceno okolnosti, označenih
v § 164., prvem odstavku, cpp., sane sâmo uvesti ali
Obseg veljavnosti siromaške pravice.
odrediti poizvedbe, kolikor jih je moči izvesti hitro in
brez
zavlačevanja [člen 12., odstavek (6), pst.].
§ 187.
(») Osebam pod varstvom (skrbstvom) se prizna si
-0) Siromaška pravica (§§ 164. do 174. cpp., § 21., romaška pravica, če one same, kakor tudi osebe, ki so
l
prvi odstavek, tip., § 68., odstavek ( ), ip., § 183. stz., jih po zakonu dolžne vzdrževati, ne zmorejo stroškov
§ 71. zpr., § 8., A., zst., členi 12. do 16. pst.) se sme brez škode za zasilno vzdrževanje samih sebe in svojih
Priznati samo v pravdnem ali v nesporrier* postopanju, rodbin. Ce pozna varstveno (skrbstveno) sodišče imovin
v stečajnem postopanju in v postopanju o prisilni po ske razmere oseb pod varstvom (skrbstvom) kakor tudi
ravnavi, v kazenskem postopanju na privatne tožbe ka oseb, ki so jih dolžne vzdrževati, izda lahko sâmo po
kor tudi v pravdah pred razsodišči (razsodniki, § 1. zst., trdilo o imovinskem stanju [člen 12., odstavek (e), pst.].
člen 12., odstavek (»), pst.), toda vedno samo za dolo
(s) Siromaške pravice ni priznati za tožbe, ki. se
čeno pravno stvar. Siromaška pravica velja do dovršitve morajo predložiti zbornemu sodišču, če stoji proti tožbePostopanja, vštevši postopanje o pravnih sredstvih; pra nemu zahtevku nepristojnost sodišča, nedopustnost redne
vica pa ne prehaja na pravne naslednike, niti ne velja pravne poti, pravnomočno razsojena stvar ali okolnost,
za sospornike. .
davpràvda že teče. Ce ne zadoščajo navedbe strank, da
(») Ce se uvede izvršilno postopanje najdalj čez se izda odločba o tem predhodnem vprašanju, je po
6 mesecev po dovršitvi pravde, velja siromaška pravica, jasniti dejansko stanje z zaslišanjem predlagatelja, jjo.
Priznana za pravdo, tudi za izvršilno postopanje kakor potrebi pa tudi na kakšen drug primeren način.
tudi » za pravde, ki nastanejo med izvršilnim postopanjem
in zbog njega (člen 13., odstavek C), pst.). Drugače mora
Vsebina in trajanje siromaške pravice.
stranka pri sodišču, ki je pristojno za dovolitev izvršbe,
iznova zahtevati, da se ji priznaj 3iromaška pravica
§ 189.
(§ 68., odstavek (».), ip.).
3
1
; ( ) Ce se predloži predlog za izvršilno dovolilo so
C) V § 8. zst. so navedene sodne .takse, katerih
dišču, ki ni pravdno sodišče, je po potrebi predložiti po so oproščene osebe^ ki jim je priznana siromaška pra
trdilo pravdnega spdišta o obstoju in trajanju siromaške vica na osnovi §§ 164. do 174. cpp. v pravdnem in izvr
šilnem postopanju in v nespornem postopanju, y stečaj
Pravice.
(4) Tujim državljanom se prizna siromaška pravica nem postopanju in postopanju o prisilni poravnavi, Y
samo ob vzajemnosti (§ 164., drugi odstavek, cpp., § 8., kazenskem postopanju na privatne tožbe in v postopanju
pred razsodišči (razsodniki) kakor tudi za izvestne vpise
A-, odstavek (5), zst.).
v zemljiško knjigo.
(s) Priznana siromaška pravica ee ne more uporabiti
Pogoji za priznanje siromaške pravice.
za povprečno takso [§ 8., A., odstavek {*), št 1., zst.].
.
§188.
(8) Tisti, ki mu je priznana siromaška pravica za
0) Siromaško pravico sme priznati samo sodišče stečajno in nesporno postopanje, je ne more uporab
,Prve stopnje (§ 166., prvi odstavek, cpp., člen 15. pst.) ljati za pravde, ki nastanejo med tema postopanjema in
'ûa osnovi prošnje osebe, ki zahteva siromaško pravico. zbog njiju [§ 187., odstavek (*), tega poslovnika, § 8.,
Prošnji (§ 166., drugi odstavek, cpp.) je priložiti po- A., odstavek ('), št. 1., zst., člen Џ., odstavek (*), pst.];
trdilo, o imovinskem stariju dotične osebe, ki ne sme biti toda siromaška pravica za izvršilno postopanje velja
8
tarejŠeod enega leta, izvzemši posebne primere, ome tudi za pravde, ki nastanejo med izvršilnim postopanjem
jene'v'Členu 12.,: odstavku ( ,0 ), pst. Za izdajanje takih in zbog njega [člen 18., odstavek (*), pst.].
Mrdil je pristojno občinsko. oblastvo (predsednik, na
,(«) Za vpise v zemljiško knjigo [§ 8., A., odstavek
čelnik občine) tiste občine, v katere območju ima pro (*), Št. 2., zst.] je'moči uporabiti siroma&ko pravico
silec sVoje domovališče ali stalno bivališče (§ 166., tretji samo pri vknjižbi (odnoSno intabulaciji na osnovi sodne
odstavek, cpp.); vendar izdaja za osebe pod "varstvom ali izvršne sodbe) prisilne osnove zastavne pravice (§ 71.
skrbstvom taka potrdila lahko tudi varetveno (skrbstve- ip.), pri zaznambi prisilne uprave (§ 80. ip.) in pri za
ћо
) óbla&tvo (§'166., četrti odstavek, cpp., člen 12., od znambi dovolitve prisilne dražbe (§ 109. ip.).
stavek («), pst.). Potrdilo se izda po predpisih uredbe
0
* 7siužbeni list« št. 131/10 iz leta 1932.
izdajanju in potrjànju potrdil o imovinskem stanju z,
Izterjava stroškov za prevod od inozemskih oblastev.
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' ( s ) V § 165. cpp. so .naštete tudi ostale pravice, ki
se dobivajo s priznanjem siromaške pravice v civilnem
sodnem postopanju; ti predpisi pa veljajo tudi za ne
sporno postopanje (§ 21., prvi odstavek, np.), za ste
čajno postopanje (§ 183. stz.), za postopanje za prisilno
poravnavo izven stečaja (§ 71. zpr.) in za izvršilno po
stopanje po § 68., odstavku (*), ip.; toda v izvršilnem
postopanju siromašna stranka ni oproščena stroškov za
izvršitev pripora (§ 318. ip.).
(°) V nespornem postopanju zadobi stranka, ki ji je
priznana siromaška pravica, pravico, da se ji odredi
zastopnik in da je začasno oproščena 'plačila stroškov
zä izvedence in za nujno objavljanje v novinah (§ 21.,
prvi odstavek, np.).
(7) V preklicnem postopanju ima oseba, ki je bila
preklicana in ki ji je priznana siromaška pravica, pra
vico, da se ji odredi zastopnik siromašne «tränke, katera
dolžnost se lahko poveri tudi sodniku ali sodniškemu
pomočniku; predpisi civilnega postopanja o zastopniku
siromašne stranke se uporabljajo tudi tu, vendar s to
izpremembo, da izda odločbo o dotični zahtevi sresko
sodišče, pri katerem preklicno postopanje teče.
(8) V kazenskem postopanju (§ 60., tretji odstavek,
kp.), odredi sodišče če obdolženec po svojih imovinskih
razmerah ne more poravnati stroškov obrambe na nje
govo zahtevo branilca kot zastopnika siromašnih, da
obrazloži prijavljena pravna sredstva, da obrazloži pri
javljeni ugovor zoper obtožnico, kakor tudi da brani
obdolženca na glavni razpravi. To ne velja za postopanje
pred sreskim sodiščem (§ 380., prvi odstavek, št. 7., kp.).
V tem primeru ni treba potrdila, označenega v § 188.
(e) Ce hoče stranka, ki ji je priznana siromaška pra
vica, ki pa ji zbornica še ni postavila advokata, vložiti
pravno sredstvo zoper odločbo sreskega sodišča, odredi
sodišče p § 91, zus. enemu izmed svojih sodnikov ali
sodniških pomočnikov, naj sestavi pravno sredstvo in
naj ga odda o pravem času; v tem primeru nadomešča
uradnikov podpis advokatov podpis; vse to pa velja tudi
za odgovor na pravno sredstvo.
(10) Učinek priznanja siromaške pravice se začno
tistega dne, ko se je predala sodišču prošnja s potrdilom
o imovinskem stanju; odločba o priznanju siromaške
pravice pa velja za vse vloge, dejanja in listine, ki je
nastala zanje po predpisu § 2. zst. obveznost, plačati
takso, tistega dne ali pozneje [§ 8., A., odstavek (*), zst.].
(") Predpisi §§ 169. do 173. cpp. o prestanku in
odvzemu siromaške pravice se uporabljajo skladno tudi
v postopanju, ki je omenjeno v odstavku (") in v kazen
skem postopanju na privatne tožbe (razdelek VI., zst.,
člen 15. pst.).

odredi lahko tudi sebe za službenega zastopnika siro
mašne stranke.
(2) Sklep, s\ katerim je postavljen zastopnik siro
mašne stranke, v primeru § 91. zus. pa tudi odločbo,
zoper katero se naj vloži pravno sredstvo, je vročiti služ
benemu zastopniku siromašne stranke v izvirniku. Sodbe
in sklepi, s katerimi se postopanje dovrši, izdane po
postavitvi službenega zastopnika siromašne stranke,, se
ne vroča jo temu, ampak stranki sami, če stranka ni
zahtevala, naj se vroče službenemu zastopniku.
(*) Službenemu zastopniku siromašne stranke mora
biti sodna pisarnica na razpolago za sestavo vlog, od
pravkov, dopisov itd. Vloge predloži zastopnik siromašne
stranke sodišču po vložišču v predpisanem številu.od
pravkov.
Postavitev advokata siromašne stranke po § 165., št. 3,
in § 168. cpp.
§ 191.
0) Sodišče prve stopnje je pristojno z izdajo sklepa,
s katerim se dodeljuje siromašni stranki po § 165., št. 3,.
cpp,, advokat ^(advokat siromašne stranke). Sklep je po
slati odboru advokatske zbornice, ki odredi advokata
(§ 167., drugi odstavek, cpp.).
(2) V sklepu, s katerim se dodeljuje advokat siro
mašni stranki, je navesti po stanju poedinega primera:
zahtevo siromašne stranke, naj sestavi advokat prizivni
spis, ali da je siromašni:, stranki zaradi sestave prizivnega spisa že odrejen službeni zastopnik siromašne stran
ke, ali da je priziv že vložen na zapisnik, nadalje kateri
advokat zastopa nasprotnika, eventualno pa tudi, kateri
advokat je v dotični stvari, siromašno stranko že zastopal.
Spise, ki jih želi poslali siroinašna stranka svojemu od
rejenemu advokatu, zlasti odpravki sodb, se prilože
sklepu o dodelitvi advokata.
,
(3) Odrejeni advokat siromašne stranke je zavezan
jó zastopati v postopanju po pravnih sredstvih. Če na
stane med pravdo, za katero je že postavljen advokat
siromašne stranke, potreba, dà se opravi zunaj področja sodišča, kjer prebiva postavljeni advokat siromašne
stranke, pravdno dejanje, kateremu, mora prisostvo
vati advokat, je dolžnost ne sodišča, marveč postavlje
nega advokata ali siromašne stranke, da se obrne po
§ 168. cpp. do odbora pristojne advokatske zbornice za
radi odreditve advokata. Vsa obvestila o odreditvi advo
kata opravi v tem primeru odbor advokatske zbornice.
Pravice službenega zastopnika siromašne stranke in
advokata siromašne stranke. .
,

Službeni zastopnik siromašne stranke v civilnih pravnih
stvareh.
§ 190.
C) Izbor zastopnika siromašne stranke, >ki se po
stavlja po § 165., št. 4 , cpp., kakor tudi izbor službenega
zastopnika siromašne stranke v nespornem postopanju
vrši starešina sodišča, kateremu je dati na vpogled sklep
o priznanju siromaške pravice in o postavitvi zastopnika
siromašne stranke v izvirniku. Zastopnik siromašne
stranke mora imeti znanje in sposobnosti, potrebne za
zastopanje siromašne stranke (za sestavo pravnega sred
stva, ugovora itd.). Za namene iz § 91. zuš. se ne sme
odrediti sodnik, ki je izdal odločbo. Starešina sodišča

§192.

x

( ) Advokat siromašne, stranke, postavljen po § 165.,
tretjem odstavku, cpp. in službeni.zastopnik siromašne
stranke, postavljen po § 165,,, št. 4., cpp.,. sta tudi brez
pismenega pooblastila siromašne stranke upravičena,
opraviti zanjo vsa pravdna dejanja, ki jih je upravičen
opravljati advokat na osnovi pravdnega pooblastila. Toda
za priznanje tožbenega zahtevka, za odpoved zahtevku
ali za poravnavo je treba tudi pristanka stranke same.
(3) Ce odkloni siromašna stranka, da bi jo zastopal
njej odrejeni zastopnik (advokat siromašne stranke), im*
to ista učinek, kakor preklic pooblastila: (§ 138. cpp.). Ce
je odklonitev opravičena, odredi starešina sodišča, od;
nosno odbor advokatske zbornice siromašni stranki dru-

,M
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2. od nasprotnika siromašne stranke, če se je temu
pravnomočno naložilo povračilo pravdnih stroškov (§ 171.
cpp.);.
3. v izvršilnem postopanju iz zneska, dobljenega na
javni dražbi (prodaji), če ostane po izplačilu terjatve,
zaradi katere se je izvršba vodila, kakšen znesek ali
če se da, dasi ta terjatev ni popolnoma plačana, glede
na izid izvršbe pričakovati, da bo siromašna stranka
utegnila vrnila predjemoma izplačani znesek.
(s) Če predjemoma plačanega zneska ni moči pri
silno izterjati, se tà znesek odpiše (izknjiži) kot neizterljiv. Dotični nalog starešine sodišča mora odobriti
predsednik apelacijskega sodišča sporazumno s finančno
direkcijo.
(4) Zaradi skrbi o izterjavi vodi voditelj računa o
materialnih stroških, razen stroškov kazenskega posto
panja, spisek predjemoma izplačanih stroškov po obrazcu
posi. št. 57. V stolpec 4 se vpišejo izplačani zneski, v
stolpec 5 povrnjeni zneski, v stolpec 6 zneski, ki so
izrečeni za neizterljive; ko se vračajo, se vpiše v stol
pec za pripombe zaporedna številka računa o materialnih
stroških, razen stroškov kazenskega postopanja, pod
katero je to povračilo vknjiženo.
(6) Voditelj računa o materialnih stroških pregleda
vsako leto meseca junija in decembra spisek in' opozori
pristojni oddelek, da naj se še nevmjeni zneski izterjajo
ali izreko za neizterljive. Če je vnaprej jasno, d a se
izterjava ne da izvršiti (n. pr. zato, ker se je obema
strankama priznala siromaška pravica), je postaviti na
plačilni nalog [odstavek (2)] pripombo: »Neizterljivo«, ki
jo odobri predsednik apelacijskega sodišča sporazumno
s finančno direkcijo [odstavek ( 3 )].

gega zastopnika (advokata). Siromašna stranka lahko
tudi sama predlaga starešini sodišča, odnosno odboru
zbornice, naj se ji odredi drug zastopnik.
. .(?). Advokatu, odrejenemu po § 168. cpp., ni treba ne
pismenega pooblastila ne pooblastila po § 132., št. 6., cpp.
Posebna skrb sodišča za siromašne stranke.
§103.

.

(') Sodišče mora skrbeti, da obvaruje s hitrim in
skrbnim postopanjem siromašno stranko škode in da po
možnosti olajša advokatom breme zastopanja. Advokatu
siromašne stranke je treba pustiti rok najmanj treh dni
za opravo pravdnih dejanj in za pripravo na narok.
(2) Sresko sodišče mora ob razglasitvi sodbe po
učiti siromašne stranke, da lahko dobe za postopanje
o pravnem sredstvu siromaško pravico in da lahko za
htevajo, naj se jim odredi advokat siromašne stranke,
kakor tudi, da sinejo predlagali za primer, da se jim
prizna siromaška pravica, riaj se vroči sodba (prizivni
spis) advokatu siromašne stranke, in da z njim lahko
takoj stopijo v stik.
(3) Če je vročena sodba sreskega sodišča siromašni
stranki, a se je bati, da odrejeni advokat ne bo imel
zadosti časa, da sestavi prizivni spis, je pozvati siro
mašno stranko, naj poda priziv na zapisnik, če pa to po
§ 669., drugem-odstavku, cpp. ni dopustno, naj poda
predlog po § 91. zus. V obeh primerih se izdela z od
pravkom zapisnika (vloge zastopnika siromašne" stranke)
za'nasprotnika tudi odpravek za advokata siromašne
stranke.
(*) Prednji predpisi se uporabljajo smiselno tudi,
бе naj predloži siromašna stranka prizivni spis ali od
govor na priziv v zakonskih stvareh.
(e) Če je postavljen za sestavo spisa o pravnem
sredstvu advokat siromašne stranke s sedežem v območju
drugega sreskega sodišča, je 'poslati, ne Û& bi sodišče
čakalo advokatove prošnje, spise' temu sodišču, da se
omogoča advokatu, da jih prouči.
(e) Predlog advokata siromašne stranke, naf sé raz
reši dolžnosti zastopanja po členu 27. ucpp., ni razlog,
da bi se postopanje prekinilo; toda treba je skrbeti, da
s
e po možnosti izda odločba o tem predlogu pred na
slednjo razpravo.

Zaznamovanje in izterjava sodnih taks, katerih je bila
siromašna stranka začasno oproščena.

Zaznamovanje in izterjava stroškov, izplačanih pred
jemoma iz državne blagajne.

§ m
1

i ) Če je treba za siromašno stranko predjemoma
J a č a t i iz državnega denarja kakšne stroške (§ 165.,
^- 5., cpp.), se izda z odobritvijo starešine sodišča pismen
öal
og voditelju računa o materialnih stroških, razen
^roškov kazenskega postopanja.
s pla
x. .'•(") Predjemoma izplačani zneski se izterjajo
čilnim nalogom:.
. •
1. od siromašne; stranke, če je sodišče odločilo, da
sestane siromaška pravica zato, ker so. med pravdo pre
stali pogoji, potrebni za njeno priznanje, zbog izprett ö
. 4ibe imovinskega stanja siromašne stranke, ali zato,
*?* Ji je siromaška pravica pravnomočno odvzeta [§§169.,
2 * *PP.> § 189., odstavek ( u ), tega poslovnika, člen

*• .-pati.

âà.

*

§ 195.
(i) če je naloženo v pravdnem ali v kazenskem
postopanju na privatno tožbo nasprotniku siromašne
stranke, ki ni. oproščen plačila sodnih taks, naj celoma
ali deloma povrne stroške postopanja (kazenskega po
stopanja), mora plačati tudi sodne takse, katere bi.
morala plačati siromašna stranka, v razmerju, po kate
rem je obsojen na povračilo stroškov (člen 26. pst.);
(') Izjemoma mora plačati takse za odločbe neoproščena stranka. ne v razmerju, omenjenem v od
stavku. C), .ampak:
. . .
1. v polovičnem znesku, če se stroški ne prisodijo
ali' če jih sodišče med strankama pobota;
2. v razmerju z delom prisojenih stroškov, če se .ti
prisodijo deloma obema strankama (§ 9. zst.).
(8) Ako imajo med več pravdnimi strankami na eni
strani (sosporniki, postranski ' intervenienti) samo neka
teri siromaško pravico, plačajo ostale pravdne stranke
na tef strani takse v popolnem znesku; vendar niso te
stranke dolžne plačati zviška, določenega v pripombi II.
târ. št. 6. tarife iz zakona o sodnih taksah, za pravdne
stranke, ki so opcoščene. To ne izključuje dolžnosti'
pravdnega nasprotnika, da plača popolno "takso [člen 13.,
odstavek (*), pst.].
' ..'•'.'"
(») Vse takse, ki bi -jih morala plačati siromašna
stranka,. se vpišejo v poseben popis po obrazcu posi,
št. 37, čim nastane njena takšua obveznost, t a popis se
zaključi in pošlje, v dveh overovljenih prepisih (izde
lanih z razmnoževalnim, papirjem) davčni upravi. Na spi-

.Tf
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se, na katere se ta popis nanaša, mora postaviti eođna
pisarnica na mestu, kjer bi se bila morala prilepiti taksa,
pripombo: »Naznanjeno davčni upravi v
. . . .
pod št. . . . . . . dine
193. . .< (člen 26.,
odstavek 1., poslednji stavek, pst.).
(5) Če siromaška pravica prestane ali se odvzame,
je uporabiti smiselno predpise odstavka ('), [člen 26.,
odstavek Ç), drugi del, pst.].
(") Predpisi odstavkov (*) do (*) se uporabljajo
smiselno rudi v drugih postopanjih.
(7) Če se udeležuje kakšnega postopanja oseba, ki
je oproščena sodnih taks iz kakšnega drugega razloga
(§ 8., oddelek B., zst.), ne pa zbog siromaštva, je posto
pati kakor pri udeležbi siromašne stranice (§ 9. zst.).

ali ki zanjo odgovarja, te takse ne plača v 8 dneh po
pismenem pozivu ali jo plača samo deloma. '
(e) Na spisu, za katerega se podaja naznanilo davčni
upravi, in sicer na mestu, kjer bi bil moral biti na
lepljen kolek, se postavi pripomba: »Naznanjeno davčni
upravi v
pod št. . . ., dne
19. . .«.
To pripombo mora sodni uslužbenec podpisati in pri
tisniti uradni p e č a t n o vrne davčna uprava en izvod s
prejemnim potrdilom, ga sodišče vpiše in ga vloži po
vrsti v dotične sodne spise. Na mestu, kjer je postav
ljena pripomba o naznanilu, označi sodišče, da je prejem
naznanila potrjen in da Je v spisih pod zaporedno Šte
vilko
« [člen 11., odstavek ('), pst.].

14. p o g l a v j e .

III. DEL.

Sodne takse.

Pošta in denarna služba.

§ 196.

1. p o g 1 a v j e.

O Za sodne takse veljata zakon o sodnih taksah z
dne 30. maja 1930., »Službene novine< št. 134/L,* in
pravilnik za izvrševanje zakona o sodnih taksah z dne
11. junija 1030., >Službene novine< št. 134/L,** ki obsezata tudi predpise formalnega značaja in tudi predpise,
kako se uničujejo kolki (člen 3. pst.).
(*) Oseba, zavezana plačati takso, ki ni mogla pla
čati takse za sodno dejanje zato, ker je ni bilo pri sodišču
ob času, ko je nastala taksna obveznost, se pozove s
pozivom (opominom) po obrazcu posi. št. 28., naj plača
takso v 8 dneh [§ 38., odstavek (2), zst).
(*) Pozvana oseba nalepi takso v kolkih na dolo
čenem mestu obrazca in vrne sodišču neuničene kolke
s pozivom' (obrazcem) vred. Ko je vpisal sodni uslužbe
nec dotični opomin v vpisnik, uniči kolke in vloži poziv
v dotične scdne spise; na tistem mestu pa, kjer bi se
bil moral kolek nalepiti in uničiti, pa mora postaviti
pripombe: »Taksa v znesku . . . . . dinarjev je nalep
ljena na pozivu, priloženem spisu pod' podštevilko . . . .<
[člen 10., odstavek (2), pst.]. To pripombo podpiše pri
stojni uslužbenec sodne pisarnice.
(*) Če pozvana oseba takse v določenem roku ne
pošlje, mora sodišče najkesneje v 8 dneh po izteku
določenega roka to naznaniti davčni upravi po obrazcu
št. 36 v dveh izvodih, napravljenih z indigovim papirjem,
pri čemer je navesti, da je bil izdan opomin za plačilo
takse in da pozvana oseba temu ni ustregla [člen 10.,
odstavek («), in člen 11., odstavek (*). pst.). To nazna
nilo je dolžan sestaviti vsak sodni uslužbenec, ki opazi,
da ni taksni obveznosti predpisno zadoščeno; obenem
potrdi to na dotiönem spisu, kjer je bilo treba kolek
nalepîti, s svojim podpisom in s pečatom sodišča [§ 38.,
odstavek (*), § 40. in § 42. zakona o sodnih taksah].
. (e) Če prisostvuje oseba, ki je zavezana plačati
takso ali ki jamči za takso, sodnemu dejanju, vendar
takse ne plača takoj ali jo plača samo deloma (§ 5. zst.).
mora sodišče najkesneje v 8 dneh, ko je obveznost na
stala, poslati davčni upravi o tem naznanilo v dveh
izvodih po obrazcu posi. št. 86, ne da bi dotično osebo
predhodno pozvalo, naj plača (§ 38., zst., člen 11. pst.)
Prav to velja tudi za vsak drug primer, razen primera
iz odstavka (2), če oseba,.ki je zavezana plačati takso
* »Službeni Ust« št. 113/20 iz 1. 1930.
_•* »Službeni liste št 127/21 iz 1. 1980.

Občevanje s pošto.
Prevzem na pošti in predaja pošti.
l
§ W.
(*) Pošiljke in vrečilne listine (spremni lieti, posine
nakaznice, obvestila o vrednostnih pismih itd.), dolo
čene za sodišče, prispele povratnice in pošiljke sodišča
samega, vrnjene zbog nemožnosti vročitve, se prevzemajo
na pošti enkrat ali večkrat na dan.
(2) Brzojavne ali ekspresne pošiljke sodišču vroča
vselej pošta.
(') Vrednostna pisma in pakete z označbo vredno
sti, naslovljene na sodišče, in vročilne listine o takih
pošiljkah sprejema sodišče samó, če so opremljene z
oznamenilom: »za denarno knjigo«* »za račun o materi
alnih stroških razen stroškov kazenskega, postopanja«,
»po kazenskem predmetu« ali: »ni določeno->za hrambo
kot polog«' ali z naslovom: »v roke starešini, sodišča
(predsedniku)« ali če se vse to na drug način ne da
nedvomno ugotoviti. ;Drugače je taka pisma in listine
po predpisih uredbe o sodnih pologih (§ 11.) poslati
depozitnemu mestu, razen če je davčna uprava depo-:
žitno mesto. To poslednje velja tudi za poštne in čekovne
nakaznice, po katerih je denar položiti pri depozitnem.
mestu, če je davčna uprava depozitno mesto, ga sodišče
sâmo dvigne in pošlje s pismenim nalogom davčni upravi
(§ 10., tretji odstavek, spo.).

Pooblastitev za prevzem poštnih pošiljk; poštna pre
vzemna knjiga.
§ 198.
(») Za prevzem na poŠti uporabljajo sodišča poštno
prevzemno knjigo, ki jo izda poštna uprava. V tej knjigi
1
ugotovi starešina sodišča s tem, da izpolni tiskano besedilo, obseg pooblastila, danega' za prevzem pošte, in pri
tisne sodni pečat. Pooblastilo je omejiti na prevzem na
vadnih in priporočenih pisem in paketov/ Mez>oznđčbe
1
vrednosti, glede ostalih pošiljk,pa ga je omejiti na'pro*
vzem vrocilnih listin.
—
,;.-<•>'.
(2) Na vročilne; listine postavlja prejemno potrdifó
glede priporočenih pis&m in paketov brez označbe Vred-
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nosti, prejetih na pošti, sodni uslužbenec, ki sprejema
pošto, ob poštni vročitvi pa uradnik*vložišča. Na druge
pošiljke, kolikor se ne vročajo davčni upravi, odnosno
Državni hipotekami bankij ' ampak se predajo sodišču,
postavlja prejemno. potrdilo na vročiino listino starešina
sodišča, če je pošiljka nanj naslovljena; drugače postav
lja potrdilo praviloma voditelj denarne knjige. Isto velja
tudi glede brzojavnih nakaznic ali vrednostnih pošiljk
z označbo: »za račun o materialnih stroških, razen stro
škov kazenskega postopanja« ali: »po kazenskem pred
metu«. Na vročiino listino je • pritisniti poleg podpisa
sodni pečat.
(*.) Poštni urad je obvestiti .pismeno,, kateri urad
niki so pooblaščeni, podpisovati v imenu sodišča vročilne
listine in kdo so njihovi, namestniki. Na to pismeno ob
vestilo, opremljeno s sodnim pečatom, postavijo svojeročni podpis tudi ti uradniki in njih namestniki. Tistega,
ki.,predloži pošti.prevzemno knjigo.in ji preda vročiino
listino, opremljeno s prejemnim potrdilom, smatra pošta
, za upravičenega, prevzeti pošiljke ali izplačilo, ki ustreza
vročilni listini.
•.•''•,
(*) Poštne prevzemne knjige, ki niso več. za rabo,
je uničiti.
Postopanje. pri prevzemu na pošti.
§199;, '
(•) Pošto prevzema praviloma eden uslužbencev iz
vršilnega oddelka, ki hrani prevzemno knjigo na varnem
mestu.
(2) Poštni uradnik vpiše ob vsakem prevzemu v do
tične stolpce prevzemne knjige število navadnih in pri
poročenih pisem, izročenih uslužbencu, pooblaščenemu
za prejem, in število izročenih vročdlnih listin, kakor tudi
znesek, ki se nanaša4na poedinp listino; nato pritisne
Poštni žig z označbo kraja in datuma in postavi svoj
Podpisni znak.
(') Ker se v poštno prevzemno knjigo ne vpiše
poštna številka, pod katero je oddano priporočeno pismo
na pošto, niti ime pošte, pri kateri je bilo oddano, izpolni
Pošta pri izročitvi priporočenih pisem obenem s pre
vzemno knjigo tudi prevzemni spisek priporočenih pisem
Po dotičnem obrazcu v dveh izvodih. Ta spisek, v kate
r a vpiše poštni uradnik spredaj omenjene podatke in
Pritisne poštni pečat z označbo kraja in datuma, podPiŠe po prevzemu v njem vpisanih priporočenih pisem
uslužbenec, ki prevzema pošto. En izvod crtane pri
Pošti, drugega pa preda uslužbenec sodišču.
(«) Uslužbenec, ki prevzema pošto, preda takoj urad
niku vložišča prevzeta pisma, povratnice in vrnjena
sodna pisma. Če je pismo poslano sodišču s povratnico,
Postavi uradnik vložišča na povratnico prejemni za
i m e k in svoj podpis in jo vrne uslužbencu, da jo
Preda pošti.
, .
C) Na poštne in čekovne nakaznice in vročilne
astine .za vrednostne pošiljke se prejemni zaznamek ne
Postavlja'; te preda uslužbenec, ki prevzema pošto, po
§198., odstavku ( 3 ), pristojni osebi; ta oseba pa preiz
kusi, ali naj znesek ali pošiljko sprejme sodišče ali pa
80
naj pošlje depozitnemu mestu.
• (*) Če naj denar ali. vrednostno pismo sprejme so
dišče, potrdi starešina sodišča, odnosno voditelj denarne
i^jige [§ 198., odstavek ( 2 )] prejem v prevzemni knjigi
jn.vrne nakaznice (poštne ali čekovne), odnosno vročli
n e listine, ko-aie nanje postavil datum, pritisnil sodni

pečat in jih podpisal, uslužbencu, ki prevzema pošto, ali
drugemu uslužbencu, odrejenemu za prevzem vrednost
nih pošiljk, da on prevzame znesek ali pošiljko [od
stavek (•)]. Ta uslužbenec pregleda vrednostno pismo
vpričo poštnega uradnika zato, da se u veri, ali sta vklad
(ovoj) in pečat (vinjeta ali podobno) nepoškodovana.
Če se ugotovi kakšen nedostatek, odkloni, prevzem vro
čilne listine in zahteva, naj se uvede uradno poštno po
stopanje (komisijska otvoritev). O tem se obvestita sta
rešina sodišča in starešina pošte (§ 12., drugi odstavek,
spo.). Poštni uradnik pritisne pri izročitvi denarja ali
pošiljke uslužbencu v prevzemno knjigo poštni, žig z
označbo kraja in datuma in pečatilo »Izplačano« in se
podpiše; tisti pa, komur sodni uslužbenec pri sodišču
preda prejeti denar ali pošiljko, potrdi v. prevzemni
knjigi prejem z datumom in podpisom in pritisne sodni
pečat.
C) Če je treba poslati vrednostno pismo drugemu
depozitnemu mestu, ne pa davčni upravi, nadomesti
2
uslužbenec, označen v odstavku ( ) § 198., na vrednost
nem pismu z rdečilom naslov sodišča z naslovom depozitnega mesta in potrdi to z datumom, sodnim pečatom
in svojim podpisom; nato vrne vrednostno pismo pošti.
Če gre za prevzem poštnih ali čekovnih nakaznic, se
lahko postopa kakor z vrednostnimi pismi in prevzame
ali starešina sodišča ali voditelj denarne knjige nakaz
nico, v prevzemni knjigi, odnosno na izplačilnem spisku
pa potrdi, če prinese poštni uslužbenec nakaznico,' pre
jem nakaznice (ne denarja), odreže kupon poštne, od
nosno čekovne nakaznice in ga pridrži pri sodišču; nato
sestavi za znesek, na katerega se glasi nakaznica, polož
nico računa depozitnega mesta pri Poštni hranilnici, ali,
če ne bi imel takšne položnice, občno čekovno položnico
[§ 220., odstavek ( 15 )] na isti račun, pa preda pošti po- «
ložnico in predpisno podpisano nakaznico, ki nadoraešča Aamesto gotovega denarja znesek, označen v polož
nici. Na katerega omenjenih načinov, je v poedinem pri
meru postopati, odredi starešina sodišča po razmerah
(predmet stvari, osebje, ki je na razpolago, krajevne
razmere, sporazum s pošto, z davčno upravo itd.). Če
je davčna uprava depozitno mesto, se je ravnati po pred
pisu § 197. odstavek ( 8 ), poslednjega stavku.
(8) Na isti način je postopati, če se mora denar,
vročen z nakaznico, takoj kakšni stranki predati.
(") Če mora sodišče njemu s poštno ali čekovno na
kaznico poslani denar postaviti na čekovni račun, je
ravnati s poštno nakaznico na enega načinov, omenjenih
v odstavku ( 7 ), samo s to razliko, da je napraviti polož
nico čekovnega računa sodišča, s čekovno nakaznjco pa
tako, da se opremi z zaznamkom: »Za vknjižbo na če
kovni račun št
sreskega (okrožnega) sodišča v . . ;. ,<
s sodnim pečatom in podpisom, in vrniti pošti. '
" (10) Pakete z označbo vrednosti prevzema vselej so
dišče, ko jih uslužbenec, določen za prejvzem pošte, pre
gleda na način, predpisan v odstavku ("). Paket odpre
pri sodišču komisija treh uradnikov, odrejena od sta
rešine sodišča. Ta komisija pregleda vsebino paketa in
jo zapisniški opiše. Če gre za dragulje ali druge drago
cenosti, ki jim je vrednost ob predaji pošiljke pošti ozna
čena z nad 5000 dinarji, prisostvuje, otvoritvi cenilec,
ki tudi podpiše zapisnik, ki je treba vanj zapisati izid
cenitve. Če cenilca ni na razpolago, se mora izjaviti ko
misija o, vrednosti in jo v zapisniku navesti. Potem se
dragulji ' (druge dragocenosti) vlože v vklad, se zapeča
tijo s pečatom sodišča, na hrbtu/ paketa se podpišejo
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člani komisije, cenilec pa : na mestu, kjer je paket za
lepljen, dvakrat. Ko se naj tako prirejeni paket preda
davčni upravi v hrambo, je postopati po odredbah ured
be o sodnih pologih ( § 1 1 . spo.).
. . .
(") Za prevzem denarja in vrednostnih pošiljk na
pošti uporabljajo sodišča mimo prevzemne knjige tudi
še >prevzemno knjigo za denar in vrednostne pošiljke«
po obrazcu posi. št. 58; stolpce 1 do 6 izpolni sodišče,
stolpce 7 do 9 pošta. Sodišče postavi prejemno potrdilo
na poštno nakaznico, odnosno na vročilno listino za
vrednostno pošiljko [§ 198., odstavek (*)]. Ko prevzame
sodni uradnik po potrditvi prejema na zgoraj razloženi
način od uslužbenca, določenega za prevzem poŠte, de
nar ali denarno pošiljko, potrdi ta prejem v stolpcu 10,
v stolpec 11 pa vpiše, kje je vknjiženo in pod katero
Številko.
(12) Za prevzem zneska ali pošiljke v vrednosti nad
5000 dinarjev ali za vplačilo tega zneska pri pošti od
redi voditelj denarne knjige dvâ uslužbenca, katerih
eden mora bdti uradnik. Tega uradnika odredi starešina
eodišča enkrat za vselej.
Predaja pošti.
§ 200.

Skupni prevzem in skupna predaja na poŠti'za več
sodišč" v isti zgradbi.

'. i;' 2 ? 1 -.,' '
(*) Starešina sodišč, ki so v.isti zgradbi, se lahko
sporazumejo, da se poštne pošiljke za njihova sodišča
na pošti skupno prevzemajo in predajajo. Če se ne dor
seže sporazum, lahko izda takšno odredbo predsednik
apelacijskoga eodišča na predlog enega. starešin sodišč.
(2) Za zborno sodišče prve stopnje in državno tožil
stvo kakor tudi za zborno sodišče druge stopnje in višje
državno tožilstvo se poštne pošiljke, če so v isti zgradbi,
tudi lahko na pošti skupno predajajo in prevzemajo.
Poštne pristojbine.
§202.

.

.' .,'•.

1

' C ) Glede "poštnih pristojbin se morajo držati sodi
šča niže ob kratkem razloženih predpisov. Ti predpisi
veljajo tudi za sodišča delavskega zavarovanja in za
obrtna sodišča, kolikor vrši njihove pisarniške posle
sodna pisarnica.
(2) Za ».pisemske pošiljke« se smatrajo v naslednjih
predpisih pisma, navadna, priporočena in s povratnico,
dopisnice, sodne dopisnice z odgovorom [§ 56., odsta
vek (')] in tiskovine (tiskane-stvari), za katere se ne
zahteva ekspresna vročitev.

C) Spisi, pripravljeni za odpravo po poèti, se morajo
ódposlatì brez odlašanja. Predajo pisem, vrednostnih pisem, "poštnih nakaznic in paketov kakor tudi t predajo
A. Poštne pošiljke sodišč.
gotovega denarja pri pošti, vrši pravilima isti sodni
uslužbenec, ki. prevzema pisma na pošti.
(2) Zneske nad 5000 dinarjev in pošiljke, katerih 1. Pisemske pošiljke, za katere plača prejemnijk poštno
pristojbino.
vrednost preseza ta znesek, predajata pošti dva sodna
uslužbenca, katerih eden mora biti uradnik. Tega urad§ 203.
nikat odredi starešina sodišča enkrat za vselej.
(1) Za naslednje pisemske pošiljke [§ 202., odsta
(") Tudi navadna pisma in pošiljke s potrdilom
vek (2)] plača poštno pristojbino prejemnik, Če je ni
(priporočena pisma, vrednostna pisma, paketi, poštne
plačala kakšna stranka:
. . , , . . . . . .
nakaznice) se predajo pošti s poštno predajno knjigo.
.
1,
pisemske
pošiljke'
med
pravdnim, izvršilnim, ste
V to knjigo je za vsako predajo pošti vpisati navadna
čajnim
postopanjem:
ali
postopanjem
o prisilni poravnavi
pisma ločeno, od pošiljk s potrdilom tako, da pošta ve,
katera pisma so navadna, katera pa so pošiljke s potr izven stečaja ali postopanjem pred katerim izmed so
dilom. Pošta potrdi predajo navadnih pisem samo s dišč, označenih v § 202., odstavku (*) ;, ,
2. pisemske pošiljke v nespornem postopanju, izsvojim žigom pri predaji pošiljk s potrdilom pa označi
po svojih predpisih poleg prejemnega potrdila tudi šte vzemši pošiljke v varstvenih (skrbstvenih) stvareh, ki
vilko, pod katero je pošiljka-pri njej vpisana. Poštne se nanašajo na skrb za osebo pod varstvom (skrbstvom)
ali če bi plačilo poštne pristojbine nerazmerno hudo obpredajne knjige izdaja poštna uprava.
.
težilo prejemnika glede na njegove imovinske razmere;
(*) Za predajo denarja in vrednostnih pošiljk pošti
te
poslednje so oproščene poštne pristojbine;
uporabljajo sodišča poleg poštne predajne knjige tudi
3. pisemske pošiljke,-naslovljene na privatne tožilce
še >predajno knjigo za denar in vrednostne pošiljke«
po.obrazcu posi; št. 59. Stolpce, 1 do 6 izpolni sodišče, in njihove zastopnike v kazenskem postopanju ;
4. pisemske pošiljke, naslovljene na stranke in njih
stolpce 7 do 9 pa pošta. Ker potrjuje pošta v stolpcu
9 prejem, a ne da poštne dokazne listine, se mora na zastopnike po predmetih sodne uprave, kolikor se в©
spisu samem zaznamiti zaporedna številka predajne nanašajo izključno ali pretežno na koristi, ki jih zastopa
sodno oblastvo, ki jih pošilja; v poslednjem primeru so
knjige, za denar in vrednostne pošiljke.
'
(5) Če mora sodišče za pošiljko plačati poštnino, pošiljke poštne pristojbine oproščene.
(2) Če plača poštno pristojbino prejemnik, je «póstastehta izvršilni oddelek težo. pošiljke in prilepi nanjo
potrebne poštne znamke, ki se nabavijo iz denarja ra viti na pisemske pošiljke poleg naslova oznamenilo so-.
čuna o materialnih stroških, razen stroškov kazenskega dišča, ki pošilja, poslovno številko in zaznamek: ^Zave
zano poštni taksk. Za te pisemske pošiljke plača pr<*\
postopanja.
( e ) Pri predaji brzojavke, se preda brzojavu sesta jemnik navadno poštno pristojbino, za pisma s povrat
vek, opremljen s sodnim -pečatom. Predaja brzojavke se nico pa tudi še polovično redno poštno pristojbino za
vrši s knjigo, v katero je vpisati poslovno številko brzo povratnico; Če adresat poštne pristojbine noče plačati»
javke in adresatovo ime kakor tudi prejemno potrdilo se smatra, da je odklonil prevzem pošiljke (§àÓ5. cpp-)»
0
brzojava. Brzojav je pooblaščen, zahtevati od uslužbenca, ker je s tem po poštnih predpisih' vročevalcu стШав *
čil, da bi ostaJvil pošiljko na mestu vročitve;
ki brzojavko preda, dokaz o njegovi istovetnosti.

-Kfl
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2. Postopanje, če pošiljatelj poštne pristojbine ne plača.

2. Pisemske pošiljke, oproščene plačila poštne
pristojbine.

§207.
O Sodišče prevzame tudi poštne pošiljke, obre
menjene s portovno pristojbino; vrne pa ço predpisih
§ 108., odstavka (*), zato, da pobere pošta od odpošiljatelja poštno . pristojbino, • tej ovoj in označi odpošiljateljev naslov.
(*) Med pošiljke, obremenjene s portovno pristojVbino, spadajo zlasti:
•'•>.•
1. vse pošiljke sodišča s pripombo:'»Zavezano pošt
ni taksi«, ki se vračajo sodišču, ker je bila predaja ne
mogoča;
2. vse pošiljke sodišča s pripombo: »Zavezano pošt
ni taksi«, ki so bile vročene s položitvijo pri pošti ali
pri občini, toda se sodišču vračajo zato, ker jih prejem
nik ni dvignil.-

§ 204.
(*) Poštne pristojbine so oproščene naslednje sodne
pošiljke:
1. vse sodne pošiljke, naslovljene na druge urade,,
naprave in organe, omenjene v ölenu 2. uredbe o opro
stitvi od poštnih taks z dne 16. februarja 1932. (»Služ
bene novine« št. 142/LXV);*
.'
2. sodne dopisnice z odgovorom [§ 56., odstavek O)],"
ki jih pošiljajo sodišča, in to tudi zà tisti del, ki naj ga
Uporabi stranka za odgovor; toda na obeh delih mora
biti zapisano v levem dolenjem kotu poleg naslova, kjer
sta označena oblastvo, ki pošilja, in n'jegovä poslovna
številka: >Uradno, oproščeno poštne takse«;
" •
• 3. brzojavke, vrednostma pisma, poštne nakaznice in
spremnice, če so naslovljene na urade,. naprave in or
gane, omenjene pod št. 1.
(2) Glede oprostitve od poštnih pristojbin veljajo
v ostalem predpisi uredbe o oprostitvi od poštnih taks z
dne 16. februarja 1932. (»Službene ..novine« št. 142/LXV).*

Naknadna izterjava poštne pristojbine od strank.
§ 208.
Poštne pristojbine, ki jih je plačalo sodišče po
§205., se izterjajo praviloma jod stranke, ki je dala
povod strošku; toda'izterjava .od stranke, ki je dolžna
plačati,-se izvrši samó, Če je višina zneska; v razmerju
i trudom, sodišča in stranke glede, plačila ali če je po
vzročila stranka z navedbo netočnega naslova sodišču
nepotrebne izdatke.. Izplačani zneski se ne vpišejo v spi
sek predjemoma izplačanih stroškov po obrazcu, posi,
št. 57i Če to po razmerah kaže, se zaradi odpreme po
šiljke', za katero je treba poštno pristojbino plačati, lahko
zahteva od stranke, naj to pristojbino položi.

3. Pošiljke, za katere se pri predaji poŠti plača poštna
pristojbina.

§205;
i ) Za vse poštne pošiljke, ki se pošiljajo v inozem
stvo, plačajo sodišča popolno poštno pristojbino. Za eks
presne pisemske pošiljke plača sodišče pošti pri predaji
posebno pristojbino, ki je za to predpisana.
(*•) Za pakete in vrednostna pisma, ki se.pošiljajo
strankam, ne plača sodišče pri predaji pošti poštne pri
2. p o g l a v j e . ••''.'•
stojbine, če je pošiljka v.izključno ali pretežno korist
prejemnika, marveč jo mora plačati ta.
(8), Spisi, ki se pošiljajo sodiščem ali drugim ura Izterjevanje stroškov (pristojbin), denarnih
dom, se predajo pošti kot, pismo, razen če se: morajo pre
kazni in povračil,
dati.^bog njih teže kot paketi.
• ,•
. :< •
Plačilni nalogi in obvestila. ,
(4) Ce naj poštno pristojbino za vrednostno pošiljko
plača sodišče, je odločiti po razmerah • poedinega pri
§ 209.'
mera, ali naj se preda pošiljka, kot vrednostno pismo
(*) Ce gre za izterjavo zneskov, za katero mora
. ali vrednostni paket in eventualno tudi, katera vrednost
sodišče, po službeni dolžnosti skrbeti, je izpolniti, koli
s.e naj označi.
...
kor se ne uporabljajo posebne odredbe'za izterjevanje
denarnih kazni ali stroškov kazenskega .postopanja
B. Poštne pošiljke, naslovljene ва sodila.
(§ 215.), v pristojnem oddelku sodne pisarnice plačilni
nalog po obrazcu posi. št. 33, kakor tudi ž razmnoževal
nim papirjem potrebna obvestila po obrazcu posi. št. 62,
1. Pošiljateljeva obveznost, plačati poštno pristojbino.
in jih izročiti, ko jih podpiše upravitelj tega oddelka,
§206. ,
uradniku, ki mu je poverjena izterjava. V plačilnem na
C) Za poštne pošiljke, naslovljene na sodišča, plača logu jé navesti: pravno stvar, iz katerega naslova sé
Praviloma pošiljatelj popolno poštno pristojbino, kopre nâj plača in osebo, kateri v korist se naj plača; razen
tega obseza nalog poziv, naj se plača znesek v 8 dneh,
na pošiljko pošti.
da ne bo prisilne izterjave. Za vsako osebo, ki je zave
C) To ne velja za pošiljke:
zana plačati, se izdela poseben plačilni nalog,'za'vsako
a)' ki jih predajo pošti državna in samoupravna ob- osebo, kateri v korist se plača, pa posebno obvestilo.
lastva in uradi, naprave in organi, omenjeni v § 2p4.,
' • (») Da naj se izdela odpravek plačilnega naloga,
odstavku C), št. 1.;
,
• .;,'
je odrediti vselej pismeno (§• 132., št. 7.). Ali naj izda
. b) ki se nanašajo izključno ali pretežno na pred tako odredbo sodnik sam ali upravitelj oddelka sodne
• .
mete, po katerih službeno postopa sodno oblastvo, ki naj pisarnice, se odloča po § 130. '
PPšiljko prejme. V tem primeru postavi pošiljatelj na
(3) Če se plačilni nalog ne vroči stranki, ampak
°Уојц poleg naslova pripombo: »Na službeni .poziv po njenemu postavljenemu ali zakonitemu zastopniku/, je
navesti v njèm osebo, od katere naj se po potrebi doPredmetu...«. '
"j ' . . . . ' .
tični znesek' prisilno izterja,
* »Službeni lisk-šfc 524/60-is-l. 193&- '
-. ••' '
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Odprava plačilnih nalogov in obvestil.

se naj obvesti oseba, kateri v korist se naj pl$ča. ali
pa se naj ukrene kaj podobnega.

§ 210.
(') Uradnik, ki mu je poverjena izterjava, pribavi
od oseb in uradov, katerim se pogosteje pošiljajo de
narni zneski (notarji, izvedenci, cenilci, službene novi
ne), potrebno Število čekovnih položnic njihovega čekov
nega računa pri Poštni hranilnici in jih hrani po imen
skem abecednem redu lastnikov, čekovnih računov.
2
( ) Uradnik, ki mu je poverjena izterjava, postavi
ta'voj na plačilne naloge (in njihove povratnice) zapo
redne številke. Dotična obvestila dobe zaporedno števiiko plačilnega naloga; razen tega se prilozi vsakemu
plačilnemu nalogu čekovna položnica osebe, kateri v
korist se naj plača, če pa takih položnic ni ali če naj se
plača sodišču, pa Čekovna položnica sodišča. Na sodno
čekovno položnico se zapiše številka plačilnega naloga,
na čekovno položnico osebe, kateri v korist se naj plača,
pa poslovna številka in označba pravdne stvari. Plačilni
nalogi se vroče nato obenem s čekovnimi položnicami
osebam, ki so zavezane plačati
3
( ) Uradnik, ki mu je poverjena izterjava, postavi
v gorenji levi kot obvestila črko U (urad), če je pri
ložena čekovna položnica sodišča, črko Z (zainteresi
rana oseba) pa, če je priložena čekovna položnica osebe,
kateri v korist se naj plača. Ta poslednja obvestila je,
vročiti najmanj enkrat na teden osebi, kateri v korist
se naj plača, in to brez vročilnice, one prve pa, kakor
tudi prispele vročilnice se hranijo urejene po številkah
[odstavek (*)].
Nadziranje vplačil.
§ 211.
(') Nadziranje vplačil po plačilnih nalogih, ki jim
je priložena čekovna položnica, vodi uradnik, ki mu je
poverjena izterjava; pri ostalih prostih nalogih pa je
prepuščeno nadziranje vplačil osebi, kateri v korist se
nrj plača. Te osebe lahko vrnejo, če se vplačilo ne iz
vrši v 14 dneh, obvestilo sodišču s pripombo, da se vpla
čilo ni izvršilo.
(s) Pri obvestilih, označenih s črko U, preizkusi po
brezuspešnem izteku roka za vplačilo, pri obvestilih,
označenih s črko Z, j?a, ko jih vrne oseba, kateri v ko
rist se naj plača, uradnik, ki mu je poverjena izterjava,
izvršene vročitve, pritrdi vročilnieo na obvestilo in
uvede zoper stranko, ki je zavezana placati, postopanje
zaradi prisilne izterjave (§ 213.); nato zaznamuje pokrenitev tega postopanja na obvestilu in skrbi za nje
gov izid.
(3) Če se plačilni nalog ne more vročiti osebi, ki
je zavezana plačati, če ostane prisilna izterjava deloma
ali popolnoma brez uspeha, če se pred pokrenitvijo
postopanja za prisilno izterjavo po pravici lahko smatra,
da bo prisilna izterjava zbog uboštva brezuspešna
(§ 213.) ali če se pokaže potreba, uvesti izvršbo na ne
premično imovino, na terjatve ali na ostale imovinske
pravice zavezančeve (§§ 288. do 300. ip.), pošlje urad
nik, ki mu je poverjena izterjava, obvestilo s pripombo
v tem smislu pristojnemu oddelku sodne pisarnice. Od
delek uvede poizvedbe glede zavezanca ali pa se obrne
do sodnika za odločbo o tem, ali se naj proglasi dotični
znesek za neizterljivega ali pa izterja od kakšnega dru
gega zavezanca, ali se naj zaprosi državno pravobranil
stvo, naj ukrene nadaljnje odredbe zaradi izvršbe, ali se
naj plača pristojbina (stroški) iz službenega denarja, ali

Izterjava, ki jo opravlja drugo sodišče.
§ 212.
(*) Če bi moralo izterjati kak znesek sodišče, pri
katerem so spisi samo začasno, se izdelata plačilni nalog
in obvestilo po predpisih §§ 209. do 211., preden se
spisi odpošljejo; toda sodišča, ki odločajo o pravnem,
sredstvu, prepuščajo izterjavo sodiščem prve stopnje
ali pa jih jim po potrebi odrede.
(*) Če zavezanec ali njegov naslov nista znana, se.
prepusti oprava izterjave sodišču, ki je pristojno za glav
no stvar, in se mu pošlje eventualno tudi čekovna po
ložnica osebe, kateri v korist se naj plača. Po potrebi
je tudi to osebo obvestiti.
Pokrenitev postopanja za prisilno izterjavo.
§ 213.
(*) Da se zavaruje izterjava denarne kazni in pri
stojbin in da °e zavaruje povračilo stroškov itd., se
pridrže tudi pred dovršitvijo sodnega postopanja denar
ni zneski in premične stvari zavezančeve, ki jih je so
dišče prevzelo v hrambo. Za to pridržanje veljajo iste
omejitve, ki vejjajo za prisilno izterjavo zneskov, ki naj
se zavarujejo (§ 2°9- ipO- Ko se ugotovi plačilna ob
veznost, se uporabijo za izterjavo dolžnih zneskov v
prvi vrsti pridržani zneski in pridržane stvari, ki jih je
vnovčiti po predpisu § 214., odstavka (')•
(') Če izterjava po odstavku i1) ni možna, sestavi
uradnik, ki mu je poverjena izterjava, po obrazcu posi,
št. 60 v dveh odpravkih predlog za odvzem gotovine in
premičnih stvari obenem s predlogom za rubež in proi dajo premičnin. Predlog obseza podatke iz plačilnega
naloga ter potrdilo njegove izvrsnosti in se pošlje obr
enem s čekovno položnico sodišča pristojnemu izvršil
nemu sodišču, odnosno sodnemu oddelku istega sodišča,
pristojnemu za izvršbe.
•
(3) Če nastanejo po odpremi plačilnega naloga či
njenice, ki preprečujejo prisilno izterjavo, obvesti od
delek sodne pisarnice o tem uradnika, ki mu je pover
jena izterjava.
(*) Če dovoli oseba, kateri v korist se vrši izterjava,
zavezancu' odlog*, se izterjava odloži; če ta oseba izjavi,
da se odpoveduje pravici do pristojbine (stroškov) ali
do prisilne izterjave pristojbin (stroškov) ali da bo sama
vodila izvršbo, zaznamuje uradnik, ki mu je poverjena
izterjava, to na obvestilu in ga vrne pristojnemu oddelku
sodne pisarnice. Če je že uvedeno postopanje za prisil
no izterjavo, se v teh "primerih predlaga ustavitev po
stopanja. Predlogi za ustavitev se podajajo po obrazcu
posi. št. 61.
Izvedba prisilne izterjave.

,

§ 214.
C1) Izvršilni organ odvzame zavezancu stvari, ki so
pri njem in se. dajo lahko prenesti in vnovčiti, na kate
rih pa ni nikakšne zastavne pravice v korist oblastev,
in to toliko, kolikor je treba za kritje zneska, ki se naj
izterja, s stroški vred, pa preda te stvari sodišču [§ 406.,
odstavek (*)], ali pa jih, če njih hramba pri sodišču ni
možna, preda d.rugi osebi v hrambo. Odvzeti predmeti
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se prodajo, kolikor ne sestoje iz denarja ali javnih ob
veznic, po potrebi po opravljeni službeni ceintvi, toda brez
oklica, pri naslednji sodni dražbi (javni prodaji), in
sicer če je nujno, tudi pod cenilno vrednostjo. Iz kup
nine se poravnajo neplačani znesek e stroški postopanja
za izterjavo vred, ostanek pa se vrne zavezancu.
(*) Če se pri zavezancu ne najdejo stvari, ki bi se
dale lahko odnesti in vnovčiti, opravi izvršilni organ
rubež (popis) premičnin, vštevši vrednostne papirje in
vložne knjižice, omenjene v § 266. ip. •
(") Izvršilno sodišče (izvršilni oddelek) obvesti o
izidu prisilne izterjave uradnika, ki mu je poverjena
izterjava in ki je zahteval prisilno izterjavo, kakor tudi
ostale zahtevajoče upnike; istočasno pa izroči izterjane
zneske voditelju denarne knjige. Ce se primerijo med
prisilno izterjavo posebni dogodki, zlasti če je po stanju
stvari podana možnost tožbe po §§ 34. do 36. ip.,' se je
obrniti uradniku, ki mu je poverjena izterjava, do sod
nika za odločbo. Starešina sodišča lahko pooblasti urad
nika, ki mu je poverjena izterjava, da prizna zahteve,
ki jih navajajo druge osebe zaradi priznanja lastninske
pravice (svojine) na zarubljenih predmetih; ni pa upra
vičen, sprejemati tožb po takih zahtevah.
(*) Za odvzem stvari [odstavek (»)] veljajo omejitve
glede izvršbe po zakonu o izvršbi in zavarovanju.

rablja obrazec posi. št. 63, tudi posledice, ki nastanejo,
če se ta predjem ne položi. Pozivu je priložiti čekovno
položnico sodišča z označbo poslovne številke.
(*) Prav takšno čekovno položnico je priložiti tudi
odpravku odločbe, s katero se sodna izvršba ali nastop
pravnih posledic tesno veže s položitvijo predjema.

Poziv, naj se poloïi predjem za etroSke.

Denarna knjiga; voditelj denarne knjige.

Posebni predpisi o stroških za objavljanje v novinah.

§ 217.
i1) V civilnih pravnih stvareh je razlikovati glede
objavljanja v novinah med primeri, ko je dopustno ali
možno, da se veže objava s predhodno položitvijo stro
škov, in primeri, ko to ni mogoče.
a) V primerih prve vrste se stranka, ki je zavezana
plačati, pozove, naj položi predjem za stroške (§ 216.)
in se vplačilo potrebnega zneska nadzira. Višina zneska,
ki se zahteva, se razvidi iz tarife dotičnih novin ali se
eventualno naprosi upravništvo novin, da začasno odme
ri stroške, ali pa se lahko zahteva znesek, ki bo ver
jetno zadoščal. Čim pošlje upravništvo novin svoj račun,
se poravnajo potrebni stroški iz predjema, morebitni
presežek se pa vrne. Toda v sporazumu z upravmštvom
novin se stranka lahko pozove, pri čemer se priložita
poziv In čekovna položnica novin, opremljena s sodno
poslovno številko, naj vplača potrebne stroške neposred
Izterjava denarnih kazni in denarnih zneskov, ki se no na poštni čekovni račun novin. V tem primeru je
proglase za zapadle, in izterjava stroškov kazenskega zaprositi upravništvo novin takoj tudi za objavo- s tem,
postopanja.
da se naj izvrši objava šele po vplačilu pristojbine
(stroškov) in da se naj sodišče vt določenem roku
§ 215.
obvesti
bodisi o objavi (pri čemer je priložiti poročilu
(*) Za izterjavo denarnih kazni katerekoli vrste,
tudi
dotične
številke novin), bodisi o opuščenem vplačilu.
izrečenih od rednih sodišč, obrtnih sodišč in po državi
b) Če se naj izvrši objava pred položitvijo stroškov,
ustanovljenih razsodišč ali od drugih oblastev, katerih
izterjavo vrše po dolžnosti sodišča, kakor tudi za iz se izterjajo stroški od zavezane stranke po računu, ki ga
terjavo zneskov, ki se proglase po sodišču za zapadle, pošlje sodišču upr-avništvo novin, s plačilnim nalogom
veljajo predpisi §§ 209. do 214. z naslednjimi izpre- po obrazcu posi. št. 33. Če je višina pristojbine (stro
škov) vnaprej znana, se izda. plačilni nalog istočasno
membami:
z naredbo za objavo (prvo objavo). Sporazumno z
• 1. Izdajo plačilnega naloga odredi vselej sodnik.
2. Za izterjavo denarnih kazni in zneskov, pro upravništvom novin se lahko da temu pooblastitev, da
glašenih za zapadle, se uporabljajo plačilni Ihalogi po sâmo zahteva od stranke dotične stroške (pristojbino),
ki mu jih je sodišče označilo.
obrazcu posi. št. 34 in obvestila po obrazcu posi, št. 62.
(') Tudi če je dopustno,, da se veže objava s polo
Plačilnemu nalogu se priloži čekovna položnica sodišča.
Plačilni nalog se vroči obsojencu samemu, ne pa njego žitvijo predjema na stroške, se lahko odredi, .da se naj
objava takoj izvrši, če se z gotovostjo lahko pričakuje,
vemu branilcu.
3. Pri denarnih kaznih (uredba o odsluževanju de da se bo pristojbina naknadno plačala. Izvršitev objave
narne kazni in o nadomeščanju teh kazni s kaznijo na se nadzira, eventualne dokazne listine se pa prilože
prostosti z dne 31. decembra. 1Ô29., >Službene novine« spisom.
(») Predpisi o izterjavi stroškov za objavo v novinah
št. 5Д* in zneskov, proglašenih za zapadle (n. pr. § 132.
k'p.), se označi v sodni odločbi, s katero, se odreja izter se uporabljajo tudi, če je odredilo sodišče objavo V
java, kakor tudi v obvestilu mesto, kateremu se naj drugih novinah, ne pa v novinah za službene objave.
' («) Novine se obveščajo kdaj pa kdaj o primerih, ko
denarna kazen pošlje (§ 163..kpr.).
4. Denarne kazni se smejo izterjati samo, kolikor se stroški za objavo niso dal\ izterjati..
ni obtožencu ogrožen obstanek in mu ni onemogočeno
izpolniti svojo dolžnost, da vzdržuje rodbino in da po
3. poglavje.
grne oškodovancu škodo1 (§ 424., četrti odstavek, kp.).
C) Za izterjavo stroškov kazenskega postopanja ve
ljajo' predpisi §§ 254., 255., za njih prisilno izterjavo pa Denarna knjiga in poštni čekovni promet
sodišč.
Predpisi § 257.
:

§216-;
( ) če se kakšna stranka pozove, naj položi predjem
z
a stroške, je navesti v pozivu, za kar se lahko upol

^ ~ * l Ü r ä d n i list« Št. 83/13 (144/32) iz 1. 1929./1930.

• ;-'
§218.
C) Voditelj denarne knjige vodi istočasno tudi račun
o materialnih stroških, razen stroškov kazenskega, po
stopanja (§ 234.), in račun o stroških kazenskega posto-
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panja (§ 237.), kakor tudi poštni čekovni račun sodišča
[§219., odstavek (*)]. Potemtakem prevzema, hrani, izda
ja in obračunava voditelj denarne knjige denar in
vrednostne predmete, ki se polagajo neposredno pri
sodišču. Voditelj denarne knjige ne sme istočasno biti
uradnik, ki mu je poverjena izterjava, niti ne sme biti
zaposlen v vložišču. Voditelj denarne knjige je v svoj
stvu voditelja računa o materialnih stroških, razen
stroškov kazenskega postopanja, in o stroških kazen
skega postopanja režiser po § 87. pravilnika o poslo
vanju računovodstvenih odsekov pri ministrstvu in o
računovodstveni službi pri nakazovalcih z dne 31. de
cembra 1928., »Službene novine« št. 29/XIV:*
(3) Za voditelja denarne knjige odredi starešina
sodišča predstojnika sodne pisarnice.
(3) Če je voditelj denarne knjige zadržan, se mu
določi za namestnika uradnik (eventualno sodnik, taj
nik), ki mu lahko izplača voditelj ; denarne knjige na
začasno priznanico po odločbi starešine sodišča iz vesten
znesek. Ta namestnik se mora seznaniti s poslovanjem
voditelja denarne knjige, kolikor je potrebno, da v
dotičnem primeru lahko prevzame njegovo službo brez
kakšnega zastoja v poslovanju.
(*) V denarno knjigo se ne vpišejo:
1. denarni zneski, ki se nanašajo na stroške kazen
skega postopanja in stroške izvršitve kazni na prostosti
(račun o stroških kazenskega postopanja,'§§ 235., 236.);
2. denarne kazni, ki se nanašajo na račun o mate
rialnih stroških, razen stroškov kazenskega postopanja
(§§ 231., 232.);
,
3. osebni prejemki, potni in selitveni stroški sod
nega osebja [§ 230., odstavek H , št. 2.] ;
4. denarni zneski in vrednostni predmeti, ki služijo
za' dokaz in ki so proglašeni za zapadle ali ki so depozit
oseb v priporu ali zaporu, izvzemši primer, ko so pre
dani voditelju denarne knjige zaradi hrambe v blagajni
ali zaradi položitve na čekovni račun ali pri Državni
hipotekami banki.
(B) V denarno knjigo se vpišejo tudi tisti predmeti,
ki se odvzemo zavezancem pri izterjavi denarnih kazni,
pristojbin (stroškov) kot povračilo in"se izroče voditelju
denarne knjige v hrambo [§ 214., odstavek (*)].

bra 1921., »Službene novine« št. 77/IX iz 1. 1922.,1 i
izpremembami z dne 31. decembra 1925., »Službene
novine« št. 12/1 V,2 in z dne 18. januarja 1929., »Službe
ne novine«' št. 17/IX,3 in s pravilnikom o poslovnem"
obsegu in ustroju Poštne hranilnice in čekovnih zavo
dov, njih medsebojnem razmerju in o stanju osebja z
dne 20. novembra 1922., »Službene novine« št. 298/
XXXVII,* z izpremembami in dopolnitvami z dne
9. marca 1925., »Službene novine« št. 51/XII.6
(3) Ko se poda prijava za otvoritev čekovnega raču
na, jo je vložiti v treh izvodih na posebnih obrazcih,
ki se dobivajo pri Poštni hranilnici in njenih filialkah,
za vse osebe, ki so upravičene razpolagati po čekovnem
računu sodišča (velja tudi za starešino sodišča); vložiti
pa je treba tudi njih izvirne podpise, napisane s črni
lom. V razpredelku »pripomba« je zlasti, navesti, na
kateri način se bodo te osebe podpisovale, t. j . ali
poedinično ali kolektivno, kateri in kakšen pečat se bo
uporabljal poleg podpisa, in je treba postaviti nanjo
odtisk pečata. . • •
'
(') Vsaka izprememba v upravičenosti za podpiso
vanje čekov se mora pravočasno naznaniti Poštni hranil
nici ali filialki v treh izvodih na obrazcih, omenjenih v
odstavku ( 3 ). Ce zaradi izpremembe ne more podpisati
tega naznanila dosedanji- starešina sodišča, ga overovi
predsednik apelacijskega sodišča.
( e ) Z imovino iz čekovnega računa lahko razpolagajo
starešina sodišča, sodniki in uradniki, ki jih ta prijavi
Poštni hranilnici kot upravičene za razpolaganje.
(") Ko se vroči Poštni hranilnici prijava, o kateri je
govora v odstavku ( 3 ), je vplačati kot osnovni vlog na
čekovni račun 100 dinarjev, in pristojbino (stroške) za
tiskane obrazce, potrebne, v 'čekovnem prometu. Z osnov
nim vlogom na čekovni račun se ne sme razpolagati.
(7) Starešina.sodišča sme razen svojega namestnika
prijaviti kot upravičenca za razpolaganje po čekovnem
računu samo še voditelja denafne knjige in njegovega
namestnika. Osebe, upravičene za razpolaganje, pritis
nejo poleg svoje izjave v poštnem čekovnem proineju
tisti pečat, ki je prijavljen zavodu, da se bo uporabljal
poleg podpisa-.
Posebni predpisi za čekovni promet.
§ 220.

čekovni promet sodišč.
1

•.'

§ 219- '
v Ì . . : " ' . ' '.
(') Zaradi ravnanja,z denarjem strank in s službenim denarjem morajo otvoriti vsa sodišča poštni čekovni
račun pri Poštni hranilnici kraljevine Jugoslavije (čekov
ni račun sodišča). Prijavo za pristop in za otvoritev
čekovnega računa je izvršiti z izpolnitvijo obrazca »pri
stopnice«:, ki se dobiva pri Poštni hranilnici, njenih
filialkah in na pošti. Starešina sodišča izpolni pristop
nico v imenu 3odišča, io podpiše in pritisne nanjo sodni
pečat. Tako izpolnjeno pristopnico predloži predsedniku
apelacijskega sodišča, ki overovi podpis starešine in
pošlje pristopnico Poštni hranilnici, odnosno njeni
filialki.
(*) Uradniki, -v katerih. dolžnost spada tudi vodite»
denarne knjige, se morajo temeljito' seznaniti s službeno
izdajo >Navodila za poslovanje Poštne hranilnice«, z
zakonom o poštnohranilnem. čekovnem in virementskem
prometu v kraljevini Jugoslaviji z dne 30. novem: .* »Uradni list« št. 112y27 iz i.1929.

f ) Za čekovni promet sodišč veljajo občni poslovni
predpisi, izdani od Poštne hranilnice za čekovni promet.
(2) Obrazcev za poslovanje po Čekovnem računu so
tri vrste: 1. čeki; 2. čekovne nakaznice; 3. položnice.
(3j Ti obrazci se nabavljajo po potrebi pri Poštni
hranilnici ali pri njenih filialkah po posebnih obrazcih
za zahtevo obrazcev,. ki se dobivajo brezplačno ha
vsaki pošti.
(*) Naročila se podpisujejo, tako kakor čeki.
(5) Čeki so podložni predpisom čekovnega zakona,
glase se pa na ime ali po naredbi. ;
(e) Ček. se mora izpolniti jasno in.razločno po tiska
nem besedilu, izpolnjevati pa jih mora po možnosti ena
in ista oseba. Sodišče zapiše na kupon poslovno številko,"
pod katero- se ček pošilja Poštni hranilnici, število pri1

»Uradni
•* »Uradni
' « »Uradni
<:
» »Uradni
« >Uradni

list«
list«
list«
list«
list«

št.
št.
št.
št.
št.

130/48 iz 1. 1922.
35/8'iz 1. 1926. , .
40/10: iz 1. 1929.
409/126 iz 1. 1922.
103/31 iz 1. 1925.
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breme čekovnega računa sodišča. Zato postavljajo sodi
šča pogoje le v izredno važnih primerih, stroški pa se
odtegnejo vnaprej od zneska, ki naj se izplača koristniku.
20
( ) Na pr\;em delu čekovne nakaznice potrdi koristnik prejem denarja, če je odrejeno izplačilo v gotovini.
To priznanico hrani Poštna hranilnica in daje na zahtevo
pojasnila, kdaj in komu je bilo izplačilo izvršeno* Sodi
šče lahko odredi, naj se mu pošlje priznanica s podpisom
koristnika (povratnica).
2i
( ) Za izplačila pravemu adresatu je odgovorna
8
Poštna hranilnica po veljavnih predpisih.
( ) Sodišča izdajajo praviloma' samo čeke na ime
(") Kupon služi za avizo koristniku. Na hrbtu -ku
(čeki na določeno osebo) s čekovno nakaznico. S takim
pona postavi sodišče poslovno številko ali podatke, ki so
čekom in priloženo čekovno nakaznico se lahko v odredi
koristniku potrebni, da. ve, po kateri svoji terjatvi pre
izplačilo v gotovini po pošti, vplačilo p a s položnico ali
jema denar.
z virementom (prenos s svojega na tuj čekovni račun),
9
(") Znesek ene čekovne nakaznice za izplačilo za
( ) Čeke po naredbi izdajajo sodišča samo izjemoma
v zelo nujnih primerih z dovolitvijo starešine sodišča. sebniku je omejen na 20.000 Din; če je terjatev večja,
(i») Prejem čeka po naredbi potrdi stranka v denar je izpolniti dve čekovni nakaznici ali več. Državnim'
ni knjigi, kakor tudi s posebno priznanico, ki se priloži uradom se lahko pošlje z eno čekovno nakaznico največ
k računu o materialnih stroških, razen stroškov kazen 100.000-— Din; za'večje zneske je izpolniti več čekovnih
skega postopanja, ali k računu o stroških kazenskega nakaznic.
(") Čekovne nakaznice se pred izplačilom lahko
postopanja.
prekličejo
pri pošti s pismom sledeče vsebine:
(") Več vsot, odrejenih za enega koristnika, se
»Pošti
v
'
pošlje po možnosti skupno.
12
Čekovno
nakaznico,
čekovni
račun št.
sodišča
( ) Več istočasnih izplačil (najmanj pet), ki jih je
treba izvršiti na isti način (vse s položnicami ali vse s :v . . .". .• .,. čeka št. . . ., serija . . . ., za koristnika
poštnimi nakaznicami, ali vse z virementom), se opravi s . . . . . . v znesku dinarjev . . . . . .
skupnim čekom. Za vsako izplačilo je priložiti k skup izvolite vrniti Poštni hranilnici za naš račun.«
nemu čeku čekovno n a k a z n i c na hrbet čeka je pa
( гб ) O tem preklicu se obvesti tudi Poštna hranil
.. postaviti naredbo za vsako čekovno nakaznico. Na nica z zaprosilom, naj odobri označeno vsoto čekovnemu
prošnjo lastnika'čekovnega računa dovoli uprava Poštne .računu sodišča, ko ji vrne pošta čekovno nakaznico.
(2e) Če naznani koristnik, ko je nakaznica odprav
hranilnice (filialke) v poedinih primerih uporabljanje
čekovnih nakaznic, ne da bi bilo treba napisati poedine ljena, izpremembo naslova, je zahtevati od pošte, naj
naredbe na-hrbtu čeka; v tem primeru se pa glasi pošlje čekovno nakaznico pošti, v katere območju korietnaredba na hrbtu skupnega čeka: >Izplačajte p o . . . . . . ;nik biva.
v
priloženih čekovnih položnicah Din
«. Naredbe i • ' ' (")' Čekovne nakaznice zastarajo v dveh mesecih;
na hrbtu čeka se podpisujejo, kakor ček na prednji Če se v tem roku izplačilo pri pošti ne izvrši, odobri
Poštna hranilnica poslani znesek v korist čekovnega ;
strani.
•
•
(13) Na skupnem čeku ne sme biti več kakor 25 računa sodišča in vrne nakaznico.
(2S) Za vplačila, na čekovni račun služijo položnice.
narédb; če na hrbtu ni prostora za vse potrebne nared
be, se prilepi na ček podaljšek (alonža), ki mora imeti Denar se lahko položi za vsakega lastnika čekovnega
računa pri vsaki pošti v kraljevini.
vse stolpce, ki jih ima hrbet čeka.
(29) Čekovna položnica ima tri dele: pobotnico, spo
(") Brez soglasnosti Poštne hranilnice ali filialke
se ne more izdati več ko 100 nakaznic na en skupni ček. ročilo in vpisnico (temeljnico). Potrjeno pobotnico vrne
(1B) Ček se lahko prekliče, dokler ni izvršen. Preklic ( pošta vplačniku, ki mu služi za dokaz o vplačilu. Sporo
se izvrši lahko s pismom ali z brzojavko. Preklic z brzo čilo dobi lastnik čekovnega računa. Vpisnica (temelj
nica pa ostane pri zavodu, ki vodi čekovni račun.
javko je takoj potrditi s pismom.
1B
(s») Na hrbtu položnice zapiše sodišče poslovno šte- !
( ) Čeki in čekovne nakaznice se pošiljajo Poštni
hranilnici v Beogradu, odnosno tisti njeni filialki, kjer se vilko ali podatke, ki so potrebni koristniku, da ve, po
v
.••.-;
odi čekovni račun sodišča, in ta. izvršuje izplačila ne kateri81 terjatvi prejema denar..
(
)
Uradna
pojasnila
na
položnicah
niso
zavezana
posredno ali po pošti.
i •
. . . v
(17) Čekovne nakaznice so pomožni obrazec čekov. poštniSJ pristojbini,
ie
(
)
Položnice
se
smejo
uporabljati
tudi
гл
vplačila,
( ) Čekovna nakaznica ima dva dela: 1. naredbo za
odnosnoga izplačila s čekom po virementu. čeku se pri
izplačilo koristniku s priznanico; 2. kupon.
lože izpolnjene položnice, iz katerih se točno zapišejo1
(") Čekovne nakaznice se izpolnjujejo po tiskanem
podatki na hrbtu čeka.
^besedilu. Na nakaznicah za virementiranje je točno
(8S) Izplačila se odrejajo po možnosti s položnicami
označiti številko in naziv čekovnega računa koristnika
:
Po • »spisku lastnikov čekovnega računa«. V stolpcu [odstavek (**).], da dobi sodišče takó potrdilo ó izpla1
čilu.
Tak
način
izplačila
je
mogoč
samo,
če
ima
korist
izplačilni pogoji . . :
« se odrejajo posebni pogoji
za izplačilo, n. pri: >V roke«, »Ne izplačajte pred nik pri Poštni hranilnici svoj čekovni račun in če da
• • • . . .'. 19 . . .«, »Pred to in to pruto . . . . ... .« itd. sodišču potrebno število položnic na razpolago. Pri izpla
Virementi ne morejo biti pogojni.in ostane dotični stol čilu na tak način se prilože skupnemu čeku tudi izpol- '
pec prazen. Za vsak »izplačilni pogoj« je plačati 1 — Din, njene čekovne položnice. Sodišče zahteva za izplačila te
Џ vsako priznanico [povratnico,*odstavek (»)] pa 3 — Din vrste od koristnika vnaprej izročitev potrebnih položnic
k
° t posebne stroške, k i ' j i h knjiži Poštna hranilnica v njegovega poštnega Čekovnega računa; če pa jih ne dobi,
loženih čekovnih nakaznic, kakor tudi zaporedno števil
ko denarne knjige, pod katero je ček odposlan.
7
' ( ) Če se odreja s čekom izplačilo samo enemu upni
ku, je to storiti z enim čekom na ime, ki se mu priloži
samo ena čekovna nakaznica. Ček se izpolnjuje tako
kakor čekovna nakaznica.. Na hrbtu čeka se napiše
naredba o načinu izplačila Poštni hranilnici po odred
bah §§ 10. in 12. navodil za poslovanje s Poštno hranil
nico. Ta naredba nâ hrbtu čeka se podpiše prav tako,
kakor ček na prvi strani.

"
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uporabi občne položnice (brez številke in imena last
nika čekovnega računa), na katerih označi točno naslov
osebe, kateri se denar pošilja, in številko njenega
čekovnega računa po >spisku lastnikov čekovnega raču
na«. Stroške za občno položnico odtegne sodišče vnaprej
od vsote, ki se naj koristniku izplača.
Zaznamek o uporabi čekov, čekovnih nakaznic
in položnic.
§ 221.
(') Čekovne knjižice se morajo skrbno hraniti.
Uradnik, ki jih hrani, je odgovoren za zlorabo kazen
ski, disciplinski in materialno. Zato mora strogo paziti
na število odposlanih čekov, da lahko vselej njih upo
rabo izpriča. Zato zaznamuje, ko uporabi takšen obra
zec, v čekovni knjižici, iz katere ga je vzel, dan, ime
' koristnika, poslani znesek in zaporedno številko denarne
knjige, računa o materialnih stroških, razen stroškov
kazenskega postopanja, ali računa o stroških kazenskega
postopanja, pod katero je ta znesek vknjižen. Če se
opravi več izplačil s skupnim čekom, je priložiti k
zaznamku v knjižici obrazcev prepis naredb, ki so za
pisane na hrbtu čeka ali na podaljšku [alonži; § 220., od
stavka (") in (")]. V tem prepisu je dodati za vsako
naredbo oznako spisov, koristnikovo ime,\označbo izpla
čanega zneska in zaporedno številko denarne knjige ali
računa o materialnih stroških, razen stroškov kazenskega
postopanja, ali računa o stroških kazenskega postopanja.
Če se kakšen ček ob izpolnjevanju ali drugače pokvari,
prečrta starešina sodišča ček in napiše na njem, kakor
tudi na kuponu: >Uničeno<, in to podpiše.
(') Če čekov in čekovnih nakaznic ni izpolnil sam
starešina sodišča, se morajo predložiti po izpolnitvi,
toda preden se odtrgajo iz čekovne knjižice, zaradi pre
gleda starešini sodišča ali sodniku, odnosno uradniku,
ki ga je ta za to stalno odredil. Organ, ki vrši pregled,
ugotovi soglasnost zaznamkov [odstavek (*)] z izpolnje
nim obrazcem glede koristnikov in višine zneskov in
kontrolira točnost navedenih oznak spisov in zaporednih
številk denarne knjige (računa o materialnih stroških,
razen stroškov kazenskega postopanja, odnosno računa
o stroških kazenskega postopanja) ter postavi na zazna
mek svoj podpisni znak (parafo).
(») Če gfe za skupen ček, je mimo pregleda po
prednjem odstavku tudi pregledati, ali soglašajo naredbe
na hrbtu čeka in na podaljšku [alonži, § 220., odstavka
( 1 8 ).in (")] z njih prepisom, ki ostane v čekovni knjižici,
in s čekovnimi nakaznicami, ki so priložene k skupnemu
čeku.
(*) Starešina sodišča (odnosno odrejeni sodnik ali
uradnik) preizkusi, ko se mu predloži izpolnjeni obrazec
zaradi pregleda, ali so tudi predhodno izpolnjeni obrazci
bili pregle&ani, in preizkusi dalje na preskok, ali
ustrezajo izplačila iz čekovnega računa nalogom, obseže
nim v >obvestilih« in v spisih. V ta namen se mu ob
Istem času predlože z izpolnjenim obrazcem tudi obve
stila, na njegovo zahtevo pa tudi dotični spisi.

glede prejšnjega imetja poslednji potrjeni izpisek, glede
novih vpisov na prejemni strani položnice in kuponi
čekovnih nakaznic in druge dokazne listine, priložene
izpisku; glede izplačil k izpisku eventualno priložene
dokazne listine o prejemu in zaznamki v čekovni knji
žici [prepisi naredb, priloženi čekovni knjižici, § 221.,
odstavek (»)]. Če ugotovi voditelj denarne knjige, da
je čekovni izpisek pogrešen, ga vrne Poštni hranilnici
in zahteva njegov popravek. Prepis pisma Igrani med
čekovnimi izpiski, dokler ne pride popravljeni izpisek.
2
( ) Voditelj denarne knjige vpiše v svoje poročilo
8
o prejetih vplačilih [§ 224., odstavka ( ) in (*)] priobčila,
katera je postavila stranka na položnico, na kupone
čekovnih nakaznic, na kupone poštnih nakaznic itd., po
potrebi pa preda ta priobčila sodniku tudi v izvirniku.
(») Voditelj denarne knjige, računa o materialnih
stroških, razen stroškov kazenskega postopanja, ali
računa o stroških kazenskega postopanja hrani pod
ključem pet let V3a dovršena obvestila, kolikor se ne
prilagajo kazenskim spisom, kakor tudi izpiske iz čekov
nega računa z njihovimi prilogami, urejene po številkah.
Isto dobo hrani tudi zaznamke in prepise, o katerih je
govora v § 221., odstavku (*).
Prejemanje denarnih zneskov. Denarna knjiga.
§ 223.

0) Vsi deparni zneski v dinarjih, ki*jih prejme
sodišče y gotovini ali na čekovni račun, 'se vpišejo' v
denarno knjigo. Od tega so izvzeti:
1. zneski, ki se po § 218., odstavku (<), ne vpisujejo
v denarno knjigo;
2. zneski, ki se morajo takoj uporabiti za nakup kol
kov [§ 106., odstavek 0), št. 3.].
(J) Denarna knjiga se vodi po obrazcu posi. št. 64.
Biti mora vezana, strani pa morajo biti oznamenjene s
številkami tako, da imata prejetima stran in Izdajna
#tran isto številko. Zneski in predmeti, ki se prejemajo,
kakor tudi tisti, ki se izdajajo, se vpišejo pod zapored
nimi številkami (stolpca 1 in 12), pričenši vsako leto
s številko 1.
(3) V stolpec 4 se vpiše poslovna številka vloge ali
tej priloženega obvestila ali sodne odločbe, ki ee je po
kazala pri predaji predmeta, po katerih se polaga. Če se
polog ne nanaša na pravflo stvar, ki teče, je postaviti v
stolpec 3 ime stranke in kratko označbo predmeta, na
katerega se nanaša. V poslednjem primeru lahko stare
šina sodišča odredi, naj javijo poedini oddelki sodne
pisarnice istega dne voditelju denarne knjige poslovno
številko, pod katero je vloga prejeta, na podstavi katere
se je polog opravil. V isti stolpec se vpiše tudi even
tualni plačilni nalog.
.
(*) Da more .voditelj denarne knjige to točno voditi,
se dajo izpiski iz čekovnega računa najprej uradniku, ki
mu je poverjena izterjava, ta pa priloži izpisku obvesti
la, ki k njemu spadajo;: Pri vplačilu gotovega denarja
na osnovi plačilnega naloga zahteva voditelj denarne
knjige, naj se mu preda obvestilo [§ 209., odstavek i1)].
(B) V stolpec 6 se vpišeta številka'in datum Izpiska
čekovnega računa ali številka in datum obvestila Držav
Postopanje z izpiski iz čekovnega računa in njihovimi
ne hipotekarne banke. Če se prejme gotov denar, se
prilogami.
označi to začasno v stolpcu 5 s črko O (erotov denar).
§ 222.
Gotov denar, kolikor ni da bi moral ostati pri sodišču
(kakor n. pr. gotov denar, določen za izplačilo stroškov
(*) Izpiski iz čekovnega računa, ki jih pošilja Poštna
hranilnica v?ak dqn. če je kaj izprememb. se takoj pre pričam) ali kolikor se ne preda takoj osebi, v katere
izkusijo glede njih točnosti. Za ta preizkus so odločilni korist se je vplačal, se vplača brez odlašanja, najdalj
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naslednji delavnik s čekovno položnico v korist čekov
nega računa sodišča ali pa pošlje Državni hipotekami
banki. Po prejemu izpiska iz čekovnega računa, odnosno
obvestila Državne hipotekarne banke o prejemu se izpol
ni stolpec 5, črka G se pa prečrta.
(°) Stolpce 8 do 10 in 21 do 23 v obrazcu posi. št. 64,
ki nimajo naslovov, izpolni voditelj denarne knjige z
ustreznimi naslovi po vrsti imenovanja, ki niso posebej
označena v stolpcih 6 in 7 ter 17 do 20.
7
( ) Vplačilo gotovega denarja na čekovni račun ali
pri Državni hipotekami banki je zavisno od tega, ali
se naj ta denar izda stranki ali pa ga je treba plodo
nosno naložiti, kakor tudi od tega, ali ga bo moči, ko
,bo treba z njim razpolagati, v eventualno kratkem Času
dvigniti ali pa bo treba dalj časa čakati.
8
( ) O vplačilu gotovega denarja izda voditelj denar
ne knjige (računa o materialnih, stroških, razen stroškov
kazenskega postopanja, in računa o stroških kazenskega
postopanja) stranki službeno potrdilo. V potrdilu se
označi zaporedna številka denarne knjige, pod katero
je vplačilo vpisano.
Razpolaganje z vplačanimi zneski.
§ 224.
(*) Ko se prejme bodisi v gotovem denarju, bodisi
na čekovni račun sodišča kakšen znesek zbog plačilnega
naloga, zaznamuje voditelj denarne knjige na obvestilu
zaporedno številko denarne knjige, če pa je vplačan sa
mo del skupnega zneska, tudi ta del zneska; v stolpec 15
denarne knjige pa se vpiše takoj oseba, v katere korist
je vplačilo izvršeno. Kolikor ni predpisano ali namenu
primerno, da se pošlje več zneskov v določenih rokih
skupno, izda voditelj denarne knjige vplačani znesek ta
koj v gotovem denarju osebi, kateri v korist je vplačan,
ali pa ji ga pošlje brez odlašanja s čekom ali s pre
jemnikovo čekovno položnico. Če je vplačan samo del
zneska, na katerega se plačilni nalog glasi, se obvestilo
vrne uradniku, ki mu je poverjena izterjava.

I

(2) V primerih iz odstavka (') poročilo voditelja de
narne knjige o prejemu in uporabi zneska ni potrebno.
(3) Ce se denarni zneski, ki je o njih vplačilu treba
skrbeti po službeni dolžnosti, prejmejo prej, nego je urad
nik, ki mu je poverjena izterjava, prejel pfačilni nalog,
, napravi voditelj denarne knjigo po veljavnih predpisih
sam razpored s tem zneskom, kolikor je moči na osnovi
spisov nedvomno ugotoviti osebo, kateri v korist se je
vplačilo izvršilo. Voditelj denarne' knjige mora podaH
poročilo o,vplačilu, istočasno pa tudi, kako je vplačani
.znesek razporedil; če pa ne, more z gotovostjo določiti
osebe, kateri v korist je vplačilo izvršeno, poroča o vpla
čilu sodniku in zahteva od njega-navodila.
(4) Če ne spada prejeti znesek med tista vplačila, za
katera .skrbi sodišče po službeni dolžnosti, obvesti vodi
telj denarne knjige o vplačilu pismeno oddelek sodne
Pisarnice, ki je izdal plačilni nalog, in ne sme napraviti
s tem zneskom razporeda brez sodniškega pismenega na
loga. O izvršitvi tega naloga je podati pismeno poročilo.
Knjiženje izdatkov,

1

§225'
O Znesek, ki se izda v gotovini* se vpiše v stolpce
denarne knjige na izdajni strani. Ce se izda prejemniku
denar (predmet) osebno t potrdi prejem y stolpcu, 25^ dru

gače se zaznamuje izdaja na ustrezni način v dotičnem
stolpcu. Pri vsakem izdanju, odnosno pri vsaki dokončni
likvidaciji se zapišeta na prejemni strani v stolpcu 11
ustrezne zaporedne številke Črka P (plačano) in zapo
redna številka strani, pod katero se je izdaja izvršDa. Po
temtakem ima stolpec 11 več takih zapiskov v primerih
odstavka (»).
2
( ) Ce se vrši izdaja na čekovno nakaznico ali čekov
no položnico prejemnikovo ali občno položnico ali po Dr
žavni hipotekami banki, se izpolnijo najprej stolpci 14,
15 (prejemnikovo ime), 17 in 18, v stolpcu 15 se pa na
vede poleg prejemnikovega imena številka čekovne knji
žice, številka čekovnega blanketa, eventualno pa tudi za
12
poredna številka naredbe [§ 220., odstavka ( ) in («)].
Po prejemu izpiska iz čekovnega računa ali obvestila Dr
žavne hipolekairne banke se izpolnita stolpca 13 in 16.
(') Ce je ob vpisu kakšnega zneska na prejemni stra
ni znano, da se bo izdal ta znesek po delih različnim ose
bam, katerim v korist je vplačan, se pridrži potreben
prostor za zaporedno številko na izdajni strani. Ce ostav
ljeni prostor ne zadošča* za vpis vseh delnih izplačil, se
nadaljuje vpis pod novo zaporedno številko dn je pri tem
označiti medsebojno zvezo pri novi, kakor tudi pri prejš
nji zaporedni številki. Pri vsaki delni izdaji, če se vrši
na čekovno nakaznico ali po Državni hipotekami banki,
je postopati tako, kakor je predpisano v odstavku (*).
(*) Ko se denarni znesek (predmet), vpisan pod za
poredno številko denarne knjige, popolnoma izplača (od
nosno izda) in ko se vpišejo dotične številke čekovnega
računa, se označi ta zaporedna številka za dokončno re
šeno tako na izdajni strani kakor na prejemni strani
(§ 269.). Po izvršenem delnem izplačilu se označba zne
skov v denarni knjigi pošev prečrta in se nadomesti e
preostalim zneskom.
»
Knjiženje in hramba kovanega denarja, tujega denarja,
vrednostnih papirjev in ostalih vrednostnih predmetov.
§ 226.
O Ce prejme sodišče kot polog določen kovani de
nar in določene bankovce, tuj denar, vrednostne papirje
in drug© vrednostne predmete, se sestavi o tem zapisnik
in se te stvari komisijski denejo v ovoj. Na ovoju se ozna
či poslovna številka spisa, na katerega se polog nanaša,
kakor tudi v ovoj dejani predmet. Polog se pošlje, davčna
upravi v hrambo. Samo tisti pologi, ki se dajo y 10 dneh
odpraviti,. ostanejo pri sodišču v hrambi..
' (J) Denar in predmeti, omenjeni v odstavku 0), se
vpišejo y posebno denarno knjigo. Odredbe glede teh
predmetov izda samo sodnik. Za dokaz o izdaji teh pred- ,
metov služi podpis prejemnika ali uradnika, ki je prejel
predmet v nadaljnje službeno poslovanje, ali poštna pre
jemnica, če je odpremljen predmet s pošta
"
*
Vodite? denarne knjige in nadzor.
§ 227.
(*) Vpisi v denarno knjigo se izvrše, čim je oprav
ljeno dejanje, ki daje povod za vpis. Starešina sodišča'
preizkuša pogosteje jzvrševanje te odredbe. Voditelj de
narne knjige se uverja konec vsakega meseca s tem, da
napravi saldo [odstavek (*) J o računski pravilnosti po
slovanja.
(*) Starešina sodišča preizkusi s pregledom denarne
knjige konec vsakega meseca, ko se je napravil saldo
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[odstavek (')], ali se vodi denarna knjiga pravilno in ali
je saldo pravilno izveden. Pri teh mesečnih pregledih
pregleda starešina sodišča tudi prejšnje vpise, če je po
voda za to, ker po njih prej ni bila izdana odločba, ali iz
kakega drugega razloga. Starešina sodišča potrdi stanje
pregleda, ki ga je našel, s svojim podpisom poleg pod
pisa voditelja denarne knjige, pri čemer je. označiti tudi
dan izvršenega pregleda.
(3) Razen mesečnih pregledov po odstavku (2) vrši
starešina sodišča ali od njega začasno odrejeni sodnik vsaj
enkrat na leto, pri zbornih sodiščih in sreskih sodiščih
z najmanj 5 oddelki pa vsaj dvakrat na leto temeljit
pregled denarne knjige in ugotovi stanje denarne knjige
in vrednostnih predmetov. Pri tem je treba najprej najti
saldo, da se ugotovi računska točnost poslovanja [odsta
vek.( 4 )]. Pravilnost poslovanja se preizkuša na preskok,
pr,i čemer je primerjati vpise v denarni knjigi s poedinimi obvestili, z zaznamki o uporabi, čekovnih položnic,
s potrjenimi pobotnicami čekovnih položnih listov in s
priznanicami poštnih nakaznic, v poedinih primerih pa
na osnovi sodnih spisov, zlasti'glede poedinih zneskov,
vplačanih ali izplačanih v gotovini. Tako je postopati
tudi ob vsakem pregledu sodišča.
. (4) Saldo je napraviti tudi konec leta. Saldiranje v
primerih, omenjenih v odstavkih (]) in (3), ne prekinja
zaporednih številk denarne knjige. Te številke se začno
vsako leto s številko 1 [§ 223., odstavek (2)] in se na
daljujejo brez prekinitve do konca leta.
• (5) Ko se napravlja saldo, je upoštevati vse zapo
redne številke denarne knjige, ki še niso označene za do
končno rešene [§ 225., odstavek ( 4 )]. Seštevek se mora
ujemati s kontnim imetjem iz poslednjega izpiska čekov
nega računa in obvestila Državne hipotekarne banke, ko
ee mu dodajo gotovina v blagajni in zneski, ki jih je po
ložil voditelj denarne knjige na čekovni račun ali pri
Državni hipotekami banki, o katerih pa še ni prejel
izpiska iz čekovnega računa, odnosno obvestila Državne
hipotekarne banke.
(e) Glede posebne denarne knjige (§ 226.) se pre
izkusijo vknjižbe na preskok in se ugotovi, ali so ne
izdani denar in vrednostni predmeti še tu in ali se
hranijo po predpisih.
(7) Pri letnem (polletnem) pregledu se vpišeta saldo
in izid skontracije tudi v saldo denarne knjige po obrazcu
posi. št. 65. Ta izpisek salda podpišeta starešina sodišča
(sodnik, ki je opravil pregled), in voditelj denarne knji
ge; pošlje se predsedništvu apelacijskega sodišča, po
povratku in vpisu v vpisnik Su pa se hrani v spisih
sodner uprave.
Razbremenitev denarne knjige glede postavk prejšnjih
let.
*
§228.
(*) V mesecu oktobru vsakega leta obvesti voditelj
denarne knjige zaradi preizkusa upravitelje sodnih od
delkov o zaporednih številkah denarne knjige, ki še ob
stoje iz prejšnjih let, pa; niso še dokončno rešene.. Upra
vitelji sodnih oddelkov izdajo po stanju stvari potrebne
naredbe, da se zneski izdajo, povrnejo alida se predajo,
če je verjetno, da bo trajala hramba pologa dalj časa,
Državni hipotekami banki, odnosno davčni upravi.
(*) Ob ..začetku vsakega leta prenese voditelj denarne
knjige vse zaporedne številke,, (stolpec. 1.), odprte dalj

ko 12, mesecev, v denarno knjigo; novega leta pred no
vimi vpisi, in sicer vso vsebino vsake zaporedne šte
vilke.
4. p o g l a v j e .

Službeni denar in ekonomska služba
pri sodišču.
Občni predpisi o. ravnanju s kreditom za materialne
stroške, razen stroškov kazenskega postopanja.
'
§ 229.
(*) Stroški, spojeni z upravo sodišča, se poravnavajo
dz kreditov, dovoljenih za to s proračunom, z nakazili
(nalogi za izplačilo) nakazovalcev druge stopnje.
(2) Nakazovalec druge stopnje je tista ministru prav
de podrejena oseba, na katero prenese minister celoma
ali deloma svojo pravico, angažirati izdatke in odrejati
izplačila (člen 37., drugi odstavek, pravilnika o poslova
nju računovodstvenih odsekov pri ministrstvih in o ra
čunovodstveni službi pri nakazovalcih z dne 31. decem
bra 1928., >Službene novine« št. 29/XIV iz 1. 1929.).*
(s) Če je starešina sodišča odrejen, da nakazuje
osebju svojega sodišča osebne prejemke ali da upravlja
proračunske kredite, določene za poravnavo materialnih
stroškov, je v teh primerih nakazovalec druge stopnje.
(4) Proračunski krediti, omenjeni v odstavku (x), so
dvoji, namreč:
a) krediti za materialne stroške, razen stroškov ka
zenskega postopanja, in
»
b) krediti za poruvnavo stroškov kazenskega posto
panja in izvršitve kazni.
(8) Če je v tem poslovniku govora o kreditih za stro-;
ške kazenskega postopanja, se umejo s tem stroški ka
zenskega postopanja v ožjem smislu, kakor tudi stroški
izvršitve kazni.
Razpolaganje s kroditi. za materialne stroške, razen stro
škov kazenskega postopanja, po predsedniku apelacij
skega äodisca kot nakazoralcu druge stopnje.
§ 230.

- (*) Predsednik apelacijskega sodišča kot nakazova
lec Hruge stopnje izdaja za vse ^področje naloge za izplar
čilo:.
1. nagrad zdravnikov, » duhovnikov in učiteljev za
porov;
2. potnih in selitvenih stroškov, ki jih trpi državo,
po predpisih uredbe o povračilu potnih in selitvenih
stroškov civilnih državnih uslužbencev z dne'12.. decem
bra 1931., »Službene novine« št. 306/C,* izvzemši potne
stroške, odmerjene po predsedništvu apelacijskega so
dišča v kazenskih stvareh, glede katerih izdajajo stare
šine okrožnih, odnosno sreskih sodišč kot nakazoval«
druge stopnje naloge za izplačilo iz kredita, njim naka
zanega za stroške kazenskega postopanja;
3. stroški za nabavo obleke pravosodne straže,-ču
varje zaporov, izvršilnih organov in služiteljev in za na
bavo halj za sodnike;
'
... . * službeni Ш к .št. 46/4 in 747./Ô5 dz L-1082,,
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4. stroški za tiskanje obrazcev (formular jev) ;
5. stroški za nabave za knjižnico in za novine.
(2) Da se izda nalcg po predsedniku apelacijskega
sodišča kot nakazovalcu druge stopnje, mora postopati
starešina sodišča po dotičnih predpisih pravilnika o po
slovanju računovodstvenih odsekov pri ministrstvih in o
računovodstveni službi pri nakazovalcih* in predložili
predsedništvu apelacijskega sodišča vse za dotični pri
mer predpisane likvidacijske listine. V poročilu je treba
navesti že prej prejeto pooblastitev za ta izdatek.
Zahteve kredita za materialne stroške, razen stroškov
kazenskega postopanja, po starešini sodišča.
§231.
(4 Kolikor ne gre za stroške, omenjene v § 230., so
predsedniki apelacijskih sodišč nakazovalci samo za svo
ja sodišča, dočim so za okrožna (trgovinska) in sreska
sodišča nakazovalci starešine teh sodišč.
(2) Starešine okrožnih (trgovinskih) in sreskih so
dišč sestavijo za svoje potrebe materialnega značaja (v
smislu proračuna) zahteve kredita za.naslednje tromesečje po obrazcu št. 2 pravilnika o poslovanju računovod
stvenih odsekov pri ministrstvih in o. računovodstveni
službi pri nakazovalcih* (glej § ,9. tega pravilnika) in
jih predlože najdalj do konca drugega meseca v tromesečju, ki poteka, predsedniku- apelacijskega sodišča.
Predsednik apelacijskega sodišča preizkusi predložene
zahteve, pa sestavi na osnovi, teh zahtev razpored kredi
tov za dotično tromesečje za- vsa sodišča svojega območja
in ga predloži obenem z zahtevo kredita za svoje sodišče
ministrstvu pravde. Pri sestavi tega razporeda se določijo
zneski za poedina sodišča po njih tromesečni potrebi
glede na kredit za to potrebo.
(3) Starešine sodišča, dasi nakazovalci druge stop
nje, ne. smejo izvršiti brez predhodno od predsednika
apelacijskega sodišča dobljene soglasnosti tistih nabav,
za katere si je predsednik apelacijskega sodišča izrecno
pridržal pravico, dajati soglasnost«
§ 232.

'•'. '

O Takoj po prejemu obvestila o otvorjenem kredi
tu vpiše Voditelj denarne knjige аЏ uradnik, ki ga sta
rešina sodišča za to odredi, kredite, otvorjene sodišču,
v kontrolnik kreditov, ki se vodi po obrazcu št. 7 pravil
nika o poslovanju računovodstvenih odsekov pri ministr
stvih in o računovodstveni službi pri nakazovalcih* (čl.
16. pravilnika).
: • (") Prejeta povračila izplačil, napravljenih iz kredi
tov po tekočem proračunu za materialne stroške, razen
stroškov kazenskega postopanja [n/ pn ; napravljenih za
stranke, ki imajo siromaško pravico, § 233., odstavek (s),
Ütkai)], se predajo davčni upravi y olajšavo kredita
dotične proračunske partije, povračila po proračunu iz
Prejšnjih let pa se predajo davčni ; upravi kot izreden
dohodek/
:< ,'\ ' .
8
( ) Stroške za pravno p^moč, ki jo zaprosi kakšno
sodišče,/trpi, kolikor jih msozavéàaûe stranke povrniti,
%rošeno sodišče brez pravice do -povračila po sodišču,
M j© zaprosilo za pravno pomoč; .
"
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Pisarniški in manipulativni stroški
§ 233.
f) Iz zneskov kredita, odobrenega za piearrÄe Ù»
manipulativne stroške, je poravnati:
a) stroške za papir, za obrazce in za ostali pisalni
pribor, kakor tudi za nabavo in vzdrževanje pomožnih
sredstev, potrebnih za sodno pisarnico (n. pr. pisalni
stroji);
b) stroške za čiščenje službenih prostorov, stroške
za čistilna sredstva in manjše stroške za vzdrževanje teh
prostorov;
\
c) hranarine in potnine, kolikor se niso dale izterjata
od stranke, ki jih je bila dolžna plačati (§§ 76., 77.);
č) stroški, ki se morajo po zakonu ali po poslovnem
redu predjemoma izplačati za osebe, ki jim je priznana
siromaška pravica;
d) stroški za pošto, brzojav in telefon [§ 62., odsta
vek («)];
e) stroški za občevanje z inozemstvom;
f) nagrade za prepisovanje (§ 47.).
(") Stroški po odstavku (>.), črki č), se morajo vpi
sati v spisek, ki se vodi po obrazcu posi, št 57, pri če
mer je ustrezno uporabljati odredbe § 194.
Vodite v računa o materialnih stroških, razen -stroškov
: kazenskega postopanja.
§234,
f1) Predsednik apelacijskega sodišča lahko odredi,
naj vodijo sodišča poleg knjig,' predpisanih s pravilnikom
o poslovanju računovodstvenih odsekov pri mindstretvih
in o računovodstveni službi pri nakazovalcih,* tudi še
račun o materialnih stroških, razen stroškov kazenskega
postopanja, po obrazcu posi. št. 66. Ta račun vodi vodi
telj denarne knjige;.vodi se pa v izvirniku in še:v enem
izvodu, ki se napravlja istočasno z izvirnikom. Vpisi v
izvirniku se vrše s kemičnim" svinčnikom. Izvirnik se
vodi v obliki knjige za eno ali več let Knjiga ima po
sebne, stolpce po predmetu, za čigar namene, je izdano
nakazilo (pisarniški, in manipulativni stroški v ožjem
smislu, § 233., kurjava, razsvetljava, nabava inventarja
za zapore, : kolikor stroškov za takšno nabavo ni plačati
iz kredita, nakazanega sodišču za stroške kazenskega po-:
stopanja, itd.). Vsakonakazilo (vsaka.otvoritev) kredita
se vpiše na prejemni strani pod posebno številko. Če obseza eno nakazilo več vrst kreditov, označenih v stolpcih
5 do 16, se dodajajo zaporedni številki tudi še abecedne
črke, n. pr. glede nakazil za pisarniške in manipulativne
stroške v ožjem smislu 1. a, glede nakazil za kurjavo in
razsvetljavo 1. b, itd. To velja tudi za zaporedne številke
izdajne strani, pri Čemer je treba paziti na to, da te za
poredne Številke točno ustrezajo zaporednim številkam
prejèmne strani tiste vrste nakazila, na katero se izdatki
nanašajo.. Pö vsakem sklepu računa po odstavku (")
§ 244. se začno zaporedne številke' zopet s številko 1.
Vsak prejem in izdatek se mora uvrstiti v. stolpec,' v ka• terega po svoji vrsti spada. V obrazcu so ne^sutwi stolpci
! za prejem in izdatek brez naslova, pa jih mora' voditelj
računa izpolniti z označbo po vrsti prejemkov, odnosno
izdatkov, ki ni posebej v obrazcu: oznamehjenä.
(?) -V stolpec 2 se inorata postaviti datum in številka
rešitve ministrstva za finance, oddelka za državno račur
" * »Uradni lisi* štv .112/27. iz. I 1929. ,..
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novodstvo, e katero je nakazan kredit, odnosno ministr
stva pravde, s katero je sodišče o tem bilo obveščeno,
v stolpec 3 pa datum in poslovna številka sodišča, pod
katero je ta rešitev pri sodišču vpisana; da se olajša
iskanje morebitnih sodnih epiaov, na katere se dotična
vknjižba opira, je treba navesti v stolpcu 4 oznako teh
spisov ali njihovo poslovno Številko.
(*) Ko se pobere davek za poslovni promet, je vpi
sati ubrani znesek v stolpec 17, a ko se preda ta zne
sek davčni upravi, v stolpec 34 Zneske, vpisane v teh
stolpcih, je treba ob izročitvi ubranega zneska davčni
upravi [§ 240., odstavek (')] sešteti, in se mora seštevek
enega stolpca ujemati s seštevkom drugega stolpca. V
stolpcu 21 je treba zaznamovati datum, ko je bil od davka
za poslovni promet ubrani denar izročen davčni upravi
[§ 240., odstavek (")].
(«) V računu o materialnih stroških, razen stroškov
kazenskega postopanja, ni razlikovati med posli v goto
vini in posli na čekovnem računu; toda razhodke, na
pravljene s čekom, je vpieati šele tistega dne, ko prispe
izpisek iz čekovnega računa.
Pokritje stroškov kazenskega postopanja.
§235.
1

C ) Za pokritje stroškov kazenskega postopanja sružijo nakazani zneski iz kreditov, odobrenih s proračunom
in otvorjenih za stroške kazenskega postopanja. Predpisi
§ 231. se uporabljajo smiselno tudi tukaj.
(s) Povračila stroškov za pripor (zapor) in za izvr
šitev kazni na prostosti, zapornikov (obsojencev) voja
ških, občnih upravnih in finančnih (carinskih, monopol
nih) oblaste v (§ 256.), se morajo izročiti kot državni do
hodek davčni upravi.
Izdatki za stroške kazenskega postopanja.
§ 236.

f) vsi ostali stroški, ki so v zvezi z zapori, a doslej
niso omenjeni;
g) stroški druge vrste, ki nastanejo med kazenskim
postopanjem, n. pr, za fotografske snemke, ekshuma
cije itd.
Voditev računa o stroških kazenskega postopanja.
§ 237.
Predsednik apelacijskoga sodišča lahko odredi, naj
vodijo sodišča o stroških kazenskega postopanja račuu
po obrazcu Ktr-1, predpisanem v § 131. kpr. Račun vodi
voditelj denarne knjige. Za voditev tega računa velja
razen predpisov omenjene uredbe tudi še to-le:
1. Račun po obrazcu Ktr-1 se vodi v izvirniku in
še v enem izvodu (v duplikatu), ki se napravijà z razmnoževalnim papirjem istočasno z izvirnikom. V izvir
niku se vrše vpisi s. kemičnim svinčnikom. V ostalem ve
ljajo za voditev: lega računa: predpisi za voditev računa
o materialnih stroških, razen stroškov kazenskega po
stopanja (§ 234.);
. 2. Ko se pobere davek na poslovni promet, je vpi
sati, ubrani znesek v stolpec za pripombe na izdajni
strani, istočasno pa sé postavi ta znesek med prejemke
v stolpcu »drugi prejemki«. Zneske, pobrane za davek
na poslovni promet in vpisane v navedenih stolpcih, je
treba ob izročitvi ubranega zneska davčni upravi [§ 240.,
odstavek (»)] v obeh omenjenih stolpcih sešteti. Sešte
vek enega stolpca se mora ujemati s seštevkom drugega
stolpca. V stolpcu za pripombe na izdajni strani se za
znamuje datum, ko je bil denar, ubran za davek na
poslovni promet, izročen davčni upravi [§ 240.. odsta
vek (»)].
'
3. Zaradi evidence izterljivih stroškov kazenskega
postopanja in izvršitve denarnih kazni, ki se morajo
izterjati od obsojene osebe, odnosno od druge osebe,
predpisuje uredba o poslovnem redu za redna kazenska
sodišča (§§ 139. in 140. te uredbe) voditev popisa Ktr-8
(popis stroškov, izterljivih od oseb, obsojenih zaradi
kaznivjh dejanj) in Ktr-4 (popis stroškov, ki jih morajo
po sodni odločbi plačati druge osebe, ne pa obsojenec).
Šele, ko se stroški po teh vpisnikih izterjajo, se vpišejo
v račun Ktr-1, v katerem so dotični izterjam strošk'
vpisani. Označba stolpca 6 popisa Ktr-4 (»Postavka de
narnega dnevnika«) Se izpreminja in sa glasi: »Zapo
redna številka računa Ktr-1 <.

Za stroške kazenskega postopanja pri sodiščih se
smatrajo vsi stroški, napravljeni za kazensko postopa
nje in za izvršitev kazni.
Semkaj spadajo:
a) stroški po sodišču odrejenih privodov in dovodov
v kazenskem postopanju, hranarine in potnine, potne pri
stojbine, izdatki za brzojavne in poštne pošiljke (§ 205.);
b) pristojbine za priče, izvedence in tolmače;
c) stroški za prehrano priprtih oseb (zaprtih oseb,
Uporaba predpisov o čekovnem prometu.
obsojencev), za Čiščenje in popravilo perila in odej;
§ 238.
č) stroški za zdravljenje priprtih oseb (zaprtih oseb,
obsojencev) in za zdravila. Kjer je pri zaporih stalni
Čekovni promet je možen pri voditvi računa o ma
zdravnik zaporov, se mu nagrada za zdravljenje omenje terialnih stroških kazenskega postopanja, kakor tudi pri
nih oseb ne izplačuje iz kredita za pokritje stroškov ka voditvi računa o stroških kazenskega postopanja samo,
zenskega postopanja, ker mu nakazuje stalno nagrado če pošljejo stranke sodišču denar po Poštni hranilnici. V
neposredno pristojni nakazo valeč druge-stopnje [§ 230-, takih primerih je smiselno uporabljati predpise o če
odstavek ('j, Št, 1.],. kolikor je takšna nagrada v pro kovnem prometu sodišč (§ 219.) in posebne predpise ža
računu pr eliminirana;
čekovni promet (§ 220.) in o ravnanju z Izpiski iz če
d) stroški za službena potovanja sodnikov, zapisni kovnega računa in njihovimi prilogami (§ 222.). Vodi*
karjev, izvedencev itd. v kazenskem postopanju [§ 230., telj denarne knjige, v čigar dolžnost praviloma spada
odstavek ( l ), št. 2.];
poslovanje. s čekovnim računom, mora voditi. y takih
e) stroški za voditev obrtov in gospodarstva, kakor primerih zapiske, o katerih govori § 221., obravnavati
tudi nagrade za delo, ki se odobrujejo osebam v priporu izpiske iz čekovnega,računa (§ 222.), jemati iz računa o
(zaporu) in obsojencem, kolikor ni za voditev obrtov materialnih stroških za kazensko postopanje podatke,:
posebnega proračunskega kredita ali ni za določene de potrebne za postopanje po §§ 221., in 222., kolikor so ti
podatki v teh računih. Ker vodi tudi te račune (kakor
lovne panoge dovoljena obratna glavnica; -
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tudi denarno knjigo) voditelj denarne knjige, uporabi ta,
kadar naj služi ena dokazna listina iz čekovnega računa
(skupni ček, izpisek iz čekovnega računa) za več računov
(za denarno knjigo, za račun o materialnih stroških
kazenskega postopanja), dokazno listino za en račun, za
ostale račune pa napravi in uporabi overovljene prepise
tistega dela dokazne listine, ki se nanašajo na dotični
račun.
Predpisi za poslovanje z materialnimi stroški, razen stro
škov kazenskega postopanja, in za poslovanje a stroški
kazenskega postopanja,
§ 239.
0) Izplačila za 'materialne stroške, razen stroškov
kazenskega postopanja, in 'za stroške kazenskega posto
panja se smejo vršiti samo na osnovi pismenega naloga
starešine sodišča ali njegovega namestnika kot nakazovalca druge stopnje (nalog za izplačilo), ki jamči, da
so od njega odrejena izplačila potrebna po znesku kakor
tudi glede povoda in da ustrezajo, veljavnim predpisom.
Za izdajanje nalogov za izplačilo veljajo predpisi členov
39. in 40. pravilnika o poslovanju računovodstvenih od
sekov pri ministrstvih in o računovodstveni službi pri
nakazovalcih.*
(2) V tistih primerih, v katerih opravlja izplačilo
režiser, je treba tudi naloga za izplačilo režiserju od
starešine sodišča ali njegovega üamestnika. Za izpla
čila, ki se opravljajo pogosteje, n. pr. za izplačila pričnin,
si napravijo sodišča, kolikor se ne izdajo službeni obraz
ci, sama obrazce, ki imajo tri dele: 1. odločbo sodišča
(sodnika), s katero se odreja izplačilo, n. pr. pričnina;
2. nalog za izplačilo in 3. priznanico.
_
3
( ) Za poravnavo izdatkov za nabavo drobnih pisar
niških potrebščin veljajo predpisi členov 87. in 88. pra-^
vilnika o poslovanju računovodstvenih odsekov pri mini
strstvih in o računovodstveni službi pri nakazovalcih.*
(4) Voditelj računov [§§ 218., odstavek (*), 234., od
stavek 0), 237.] jamči za točnost vplačil in izplačil, za
točnost in popolnost vpisa računov v knjige, kakor tudi
za varno hrambo gotoviđe, računov, dokaznih listin in
tiskovin, potrebnih v poštnem Čekovnem prometu.

dne 31. januarja 1922., »Službene novine« št. 2Wvy{- *
njegovimi dopolnitvami in izprémembami z dne 12. ju
lija 1930., »Službene novine< št. 182/XVII,tt z dne
28. marca 1931., »Službene novine< št. 72/XXI,ftt ured
ba o skupnem davku na poslovni promet z dne 14. marca
1931., >Službene novine< š t 61/XVII* uredba z dne
30. marca 1931., »Službene novinec št. 72/XXI** in po
stopek za pobiranje skupnega, davka na poslovni pro
met z dne 28. marca 1931., »Službene novinec štev.
72/XXI,*** ki se izročajo po veljavnih predpisih pri
stojni davčni upravi v gotovem denarju kot dohodek
državne blagajne.
(*) Za podpis monete služi podpis stranke na če
kovni nakaznici ob prejemu denarja na pošti.
(6) V računu sé morajo izplačila po odstavku (*) '
izknjiževati v kosmatih zneskih, né da bi se upoštevali
odtegljaji za takso in za davek na poslovni- promet
[§§ 234., odstavek ( 8 ), 237., št. 8.].
(*) Izplačila iz proračunskih kreditov se ne vrše po
Poštni hranilnici, marveč neposredno strankam po ve
ljavnih predpisih.
Računske dokazne listine.
§ 241.
1

C ) Vsakemu prejemku in vsakemu izdatku še mo
rajo priložiti dokazne listine, t. j . spis, na katerega osnovi
se knjiži prejem, odnosno izdaja, za izdajo pa tudi še
dokaz o izvršenem izplačilu (račun.in priznanica).
(2) Voditelj računa (denarne knjige), računa o ma
terialnih stroških razen stroškov kazenskega postopanja,
računa o stroških kazenskega postopanja (mora opremiti
takoj po izvršenem poslu dokazne listine z zaporedno
številko, napisano z barvnikom, ki ustreza zaporedni šte
vilki dotične knjige; več dokaznih listin, ki spadajo k eni
zaporedni številki računa, je treba sešiti/ .
Posebni predpisi za poedine dokazne listine računa •
stroških kazenskega postopanja.
'

.

§242.

Za poedine dokazne listine računa o stroških кавепskega postopanja veljajo naslednji predpisi:
' a) Če .se knjiži med izdatke predjem, ki se je iz
Izvrševanje izplačil, odtegovanje taksnih in drugih pri
plačal
orožniškemu spremstvu zaradi privoda priprte
stojbin.
osebe (zaprte osebe, obsojenca), je priložiti en odpravek
.naloga, ki mora ustrezati veljavnim predpisom. Prav^tako
§ 240.
je priložiti pri obračunu tega pr,edjema k obračunu pred• (*) Izplačila so dopustna samo v mejah kredita, s jema' tudi odpravek naloga kakor tudi dokazne listine
katerim, razpolaga račun o materialnih stroških, razen za ta obračun. Na tem odpravku naloga potrdi voditelj
stroškov kazenskega postopanja, odnosno račun o stro spremstva prejem pristojbine, ki preseza znesek predških kazenskega postopanja.
jema.
6) Ko se knjižijo med izdatke pristojbine za priče,
(2) Izplačila v gotovem denarju se vrše proti pre
izvedence in tolmače, je treba poleg odločbe o odmeri
lomnemu potrdilu (račun in priznanica).
(3) Pri izplačilu po Poštni hranilnici, ki se ne vrši pristojbin, podpisane po za to pristojnem sodniku ali
iz proračunskega kredita, se priloži nekolkovaha in ne- uradniku, priložiti tudi še potrdilo sodnika, da je priča,
monetirana priznanica. Znesek, ki se naj pobere kot izvedenec (tolmač) prišel na poziv sodišča. To potrdilo
taksa za" priznanice, mora voditelj računa pridržati, od mora obsezati oznako spisov kazenske stvari, ime,. p_ozneska, ki ga naj izplača, in ga v kolkih prilepiti na
t »Uradni list« št. 46/20 iz 1. 1922.
•dokazno listino za. izplačani znesek. Na isti način se od
f t »Službeni list« št. 163/26 iz 1. 1930.
teguje tudi, skupni davek na poslovni promet (zakon o
f t t »Službeni Ust« št. 136/26 iz I. 1931.
skupriém davku na poslovni promet/ s katerim se dopol
* »Službeni list« št. 137/26 iz 1. 1931.
njujejo predpisi zakona o davku na poslovni promet z
** »Službeni Ust« št. 138/26 iz 1. 1931.
* »Uradni list« št. 112/27 iz L 1929.

*** »Službeni list« št. 265/42 iz-L 1931,
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klic in prebivališče osebe, kateri se je pristojbina od
merila. Pristojbino je treba deliti na vozne stroške, na
stroške vzdrževanja v kraju (stroški za prehrano in pre
nočevanje), odškodnino za zamudo časa, nagrado za trud
in povračilo ostalih stroškov in izdatkov. Pri tem je po
potrebi navesti rudi okolnosti, ki so bile odločilne za
odmero zneskov in priložiti morebitna potrdila o red
nem zaslužku dotične osebe, o znesku izgubljenega za
služka itd. Odločba o odmerjeni pristojbini se lahko
zapiše na poziv. V takem primeru je izpustiti iz od
ločbe tiste podatke, ki so že v pozivu obseženi.
V dokazni listini o pristojbini izvedencev in tolma
čev je treba navesti predmet opravljenega dejanja, če
pa je pristojbina odmerjena po kakšni tarifi, uporab
ljeno tarifno številko in zneske, ki po njem pripadajo.
Čas, odločilen glede odškodnine za zamudo časa, se
označi z urami in dnevi, ki jih je upoštevati. Trajanje
časa, ki se nanaša na poslovanje, je treba navesti samo
takrat, kadar se po veljavnih predpisih odmerja nagrada
za poslovanje po časovnem trajanju. Eventualno 'je na
vesti, ali. je tolmač pisal zapisnik.
Ko se knjižijo med izdatke potni stroški za vzdrže
vanje izvedencev in tolmačev, ki so v javni službi, je
treba priložiti potni račun, ki ga predloži izvedenec ali
tolmač, na čigar osnovi se mu stroški odmerijo.
c) Ko se knjižijo med izdatke stroški za prehrano
priprtih oseb [zaprtih oseb, obsojencev, § 236., črka c)],
je treba priložiti vse dokazne listine o teh stroških, ka
kor se pač vrši prehrana (račun o stroških prehrane).
Kot osnova za obračun služi dnevno poročilo upravnika
zaporov o osebah v priporu, v preiskovalnem zaporu in
na prestajanju kazni, katero poročilo'je treba napraviti
po obrazcu posi. št. 67. Ta dnevna poročila kakor tudi
naredbe, izdane po upravniku zaporov na predlog zdrav
nika o tem, kakšno vrsto hrane in za katerj/čas naj jo
dobiva npedina priprta oseba (zaprta oseba, obsojenec),
je treba priložiti računu v izvirniku.
Izpričanje začasno dvignjenih zneskov (akontacij).
§ 243.

,

« .

• Ker se vrši nakazovanje vsot iz.kredita, otvorjenega
za račun o materialnih stroških, razen stroškov kazen
skega postopanja, kakor tudi za račun o stroških kazen
skega postopanja, po značaju poslovanja po teh računih
praviloma z začasnim izplačilom po členu 131. zakona o
državnem računovodstvu,* pošlje nakazovalec vse listine, t
navedene v § 241., izplačevalni blagajni, katere režiser,
voditelj denarne knjige, j"e vzel akontacijo iz otvorjenega
kredita, da jo izpriča po veljavnih predpisih v pravil
niku o poslovanju računovodstvenih odsekov pri mini
strstvih in o računovodstveni službi pri nakazovalcih**
(člen 87-.).
;

panja je treba voditi tekoče (ažurno). Ni dopustno samo
zbirati dokazne listine in odlagati vpise na poznejši čas.
(2) Starešina sodišča mora izvršiti konec vsakega
meseca pregled teh računov; najmanj dvakrat na leto pa
mora nenadoma pregledati poslovanje s službenim de
narjem in to na računu potrditi. .
.
(ä) Računi se. morajo mesečno zaključevati. Pri za
ključku je treba vzporediti seštevke stolpcev prejemkov
in seštevke stolpcev izdatkov in ugotoviti blagajniški
ostanek; nato se kontrolira ostanek z obstoječo zalogo
(gotovina, povečana z imetjem na čekovnem računu in
pri Državni hipotekami banki). Starešina sodišča in vo
ditelj računov podpišeta zaključek, in to v obeh izvodih
[§§ 234., odstavek (»), 237.].
(4) Tako je treba zaključiti račun tudi ob izmeni
starešine sodišča ali voditelja računa kakor tudi ob vsa
kem preizkusu računa glede poslovanja in obračunjanja,
zlasti ob pregledu sodišča. V takih primerih se vpiše
zaključek ne v stolpec zneskov, marveč v predmetne
stolpce ali v stolpec za pripombe in se ne začne nov
račun, marveč se vpisi v stolpcih vrše dalje do zaključka
po odstavku ( ' ) . . .
(5) Vsak zaključek računa je treba opremiti s potr
dilom pravilnosti stanja, ki mora obsezati tudi datum
dneva, ko se je zaključek vršil; podpisati pa ga mora
voditelj računa in starešina sodišča, odnosno oseba, ki
je vršila preizkus računa.ali pregled sodišča.
(6) Izvod računa, izdelan z razmnoževalnim papirjem
[§§ 234., odstavek ('), 237., št. 1.], se pošilja predsedništvu apelaCijskega sodišča.
(7) Predsedništvo apelacijskega sodišča preizkusi
njemu vposlani izvod in zahteva, kakor je že, potrebna
pojasnila in daje eventualno potrebna navodila ih pouk.
(8) 'Vsa dejanja v enem proračunskem letu se izvr
šujejo po predpisih zakona o državnem računovodstvu,*
finančnem zakonu za dotično proračunsko leto in po
predpisih računovodstvene službe (pravilnik o poslova
nju računovodstvenih odsekov pri ministrstvih in o ra
čunovodstveni službi pri nakazovalcih) .** 0 vseh v dotičnem proračunskem letu angažiranih izdatkih, za katere
v roku, določenem z. zakonom o državnem računovodstvu
ali s finančnim zakonom, izplačila iz kakršnegakoli raz
loga niso bila izvršena do konca računskega leta, je
predložiti kakor o obveznostih iz prejšnjega leta predsedništvu apelacijškega sodišča poročilo v 10 dneh po
izteku tačuii3kega leta. . Predsedništvo apelacijškega
sodišča postopa po teh obveznostih dalje po predpisih
člena 22. pravilnika o poslovanju računovodstvenih odse
kov in o računovodstveni službi pri nakazovalcih.**
Centralni fond za kazenske in podobne zavode.
Osebni fondi.
§ 2 4 5 ,

'

.

•

•

•

•

•

•

l

Preizkus in predlaganje računa o materialnih stroških,
razen stroškov kazenskega postopanja, in računa o stro
ških kazenskega postopanja.
§244.
0) Račune o materialnih stroških, razen stroškov
kazenskega postopanja, in o stroških kazenskega posto* >Uradni list« št. 57/23, 290/91 iz 1. 1922.
•* »Uradni Ust« št. 112/27 iz -1. 1929.

•

.

( ) Predpisi o ravnanju s centralnim fondom za
kazenske in podobne zavode (člen 20. ukr.) so obseženi
v §§158. do 176., predpisi o predaji denarnih kazni v
centralni fond-in o voditvi kontrolnikov v §§.154. do 167/
kpr. (kontrolnik Kkt in popis Kf, ki ju vodi voditelj
računa o stroških kazenskega postopanja).
(*) V ta fond se stekajo tudi čisti dohodki od.dela
v zaporih (celotni dohodek, zmanjšan za zneske, vrnjene'
* »Uradni liste št. 57/28 in 290/91 iz 1. 1922.
** »Uradni list« št. 112/27 iz L 1929.
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kot odplačilo obratne glavnice, in z zneskom dolžne slovanju računovodstvenih odsekov pri ministrstvih m
obratne glavnice, bodisi od obrta, ki se vodi v zaporu, o računovodstveni službi pri nakazovalcih.*
(*) Knjigo inventarja vodi sodišče za vso svojo
bodisi od delovne moči obsojencev).'
(*) Vsote, izterjane od obsojencev, obsojenih s sod opravo kakršnekoli vrste (pisalne mize, stoli, omare,
bami rednih kazenskih sodišč, iz naslova stroškov za slike, preproge, pisalni stroji, blagajne itd.). Vanjo ,se
izvršitev kazni se predajo fondom, označenim v čl. 147. vpiše vsaka nova nabava in vsaka» izknjižba, pri čemer
finančnega zakona za proračunsko leto 1928./1929., »Služ se vpišeta za vsak' predmet tudi list in številka iz dnev
bene novine« št. 72/XXII,* kjer so takšni fondi, dru nika nabav pisarniškega materiala in inventarja, omegače pa, se predajo kot dohodek državni blagajni po ' njenega v odstavku (*). Na vsak predmet se prilepi eti
predpisu člena 51. zakona o državnem računovodstvu.** keta s številko knjige inventarja, pod katero je vpisan;
v vsaki sobi pa se nabije na posebnem mestu spisek
predmetov, ki so v tej sobi (člen 70. pravilnika o poslo
Poslovanje z denarjem (blagajne sodišč).
vanju računovodstvenih odsekov pri ministrstvih in o
računovodstveni službi pri nakazovalcih).*
• - § 246.
(s) Vsaka izknjižba oprave mora biti predhodno
(') Sodiščem je po potrebi dati blagajne, v katerih odobrena po predsedniku apelacijskega sodišča, najsi
se hranijo gotov denar in vrednostni predmeti, ki se on ni nakazovalec druge stopnje. Zaradi tega mu je
vpisujejo v denarno knjigo [§§ 218., odstavek (e), 223., predložiti ugotovitev komisije in načrt rešitve starešine
226.], zneski, ki jih je prejel sodnik (varščine), gotov sodišča (člen 70. in 71. pravilnika, omenjenega v pred
denar po računu o materialnih stroških, razen stroškov njem odstavku).
kazenskega postopanja (§ 232.), in po računu o stroških » O Če je nastanjenih več sodišč v isti zgradbi, vodi
višje sodišče knjigo inventarja lahko tudi za nižje so
kazenskega postopanja (§ 234.).
dišče.
J
( ) Vsekakor se je izogibati kopičenju večje goto
; (e) Knjige v knjižnici se razvrstie po predmetnih
vine. Zato sme voditelj denarne knjige, računa o mate*
rialnih stroških, razen stroškov kazenskega postopanja, skupinah, n. pr.: službene novine in zbornik zakonov
in računa o stroških kazenskega postopanja dvigniti, in uredb, dela strokovne literature, zbirke odločb, ino
gotov denar samo v, predpisanih primerih;4 če ga pa zemsko pravo itd., Pri tem se dele poedine skupine,
ima kaj, ga mora položiti, kolikor mu ni potreben za če treba, po poedinih pravnih panogah. Večje knjižnice
.
izplačila, na čekovni račun sodišča ali pa ob pogojih se urede na znanstveni osnovi.
7
(°) H glavnemu katalogu (inventarju) se vodi osebni
odstavka ( ) § 223. poslati Državni hipotekami banki,
ako gre za denar, vpisan v denarno knjigo; v tem imenik (po imenu avtorja) in stvarni imenik (po pred
poslednjem primeru je treba pismenega naloga stareši metu), ki se vodita lahko tüdi v obliki kartoteke (§ 368.).
ne sodišča. Če je na čekovnem računu ali pri Državni
(7) Nadzor nad knjižnico, če ga ne vodi starešina
hipotekarni banki kaj službenega denarja, se dvigajo sodišča osebno, se poveri enemu sodniku.
potrebni zneski kdaj pa kdaj, in to tako, da se prejmejo
(8) Knjižnica se mora držati v redu; katalog in ime
večji zneski po možnosti neposredno pred izplačilom. niki se morajo voditi pravilno; o izposojenih knjigah je
(») Voditelji denarne knjige morajo hraniti čekovne voditi beležnico.
knjižice in vse obrazce Poštne hranilnice zelo skrbnb,
da se-onemogočijo zlorabe, če se čekovna knjižica izgubi
5. p o g l a v j e . .
ali se izgube poedini čekovni obrazci, je o tem takoj
Poštno hranilnico obvestiti.
(*) Blagajne morajo biti vselej, tudi med delovnim Izterjevanje in obračunjanje stroškov kazen
časom, zaklenjene. Ključe mora' hraniti skrbno uradnik,,
skega postopanja.
ki mu je blagajna poverjena. Drugi izvod ključev se
pošlje v hranitev predsedniku apelacijskega sodišča ali
Stroški prič in izvedencev.
davčni upravi, kakor to odredi predsednik apelacijskega
§248.
sodišča.
;
v V
(J) Stroške za priče in izvedence v kazenskem po
Pisarniški material in oprava sodišč. Knjižnica.
stopanju mora povrniti obtoženec, če je proglašen za
krivega (§ 310. kp.); Če pa ni proglašenja krivega, jih
trpi država, kolikor jih ne povrnejo osebe, omenjene
§ 247.
v
§ 311., drugem odstavku, kp. Stroške prič in izveden
( 7 Pisarniški material in opravo, ki ju prejmejo od
dobaviteljev, vpišejo sodišča v dnevnik nabav pisarni cev, M. so prišli na razpravo po strankinem pozivu, po
škega materiala in inventarja; odtod se preknjiži potroš- vrne ta stranka, če predsednik sodišča ali sodišče ne
°i material v knjigo potrošnega materiala, nepotrošni pa. odredi, da. jih je zaslišati in če jih ni. pozval državni
v
knjigo inventarja. Vzvezi s" knjigo o potrošnem ma ; tožilec (§ 312. kp.).
(') Če je postavljen izvedenec pri sodišču stalno
terialu' vodijo sodišča pregled izdanega potrošnega ma
teriala (pregled izdajanja)-: Omenjeni dnevnik in. pre in za to prejema nagrade, določi sodnik, ki je oprav
gled, v katerega s'è Vpišeta tudi pisarniški material in ljal dokaz z izvedencem, takoj po zaslišanju izvedenca
°praya, ki ju sodišče ni nabavilo po dobavitelju, marveč stroške, ki bi jih izvedenec prejel, da' nî'stalen. Ti
*** mu bila poslana od nadrejenega oblaštva, vodijo stroški se smatrajo gïede: povračila, kakqr da so dejan
e
odi§ča po predpisih členov 64. do .71. pravilnik* o po- ski izplačani, in še postavijo v breme tistemu, ki jih je'
dolžan povrniti. '
,
/,' -* »Uradni iist< št.130/41 iz11. 19?8. ':
/
* >Uçadni list« št. 112/27 iz 1. 1929.
** »Uradni lisk št. 67/23, 290/91 iz l 1922.
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Stroški sodnega zapora.
§ 249.
(*) Glede stroškov za vzdrževanje obdolženca v pri
poru ali v preiskovalnem zaporu, kolikor obsezajo
stroške za hrano, posteljo, oblačenje, pranje in čiščenje
postelje, perilo in obleko, kurjavo in razsvetljavo, določi
minister pravde sporazumno z ministrom za finance
povprečno v začetku vsakega računskega leta, če pa
se cene izredno menjavajo, tudi pogosteje, koliko mora
poedina oseba iz tega naslova plačati, če se ni sama ob
svojih stroških z vsem tem oskrbovala (§ 819. kp.). To
velja tudi za zapor in za izvršitev" kazni nad osebami s
ki so v sodnem zaporu po zahtevi kakšnega drugega
oblastva (§ 259.).
2
( ) Znesek, o katerem govori odstavek (*), se računi
neglede na vrsto hrane, ki jo je priprta (zaprta) oseba
prejemala (člen 12. pravilnika o prehrani obsojencev
kazenskih in drugih sličnih zavodov z dne 25. aprila
1930., >Službene novine< št. 120/XLIV.* Stroški za
zdravljenje in za porod se računijo obdolženi osebi tako,
kakor so bili zanjo plačani (§ 319. kp.).
(3) Stroški za; vzdrževanje v priporu ali v preisko
valnem zaporu se povrnejo tudi, če se pripor ali pre
iskovalni zapor, ki je bil prebit pred sodbo, všteje v
izrečeno kazen.
(«) Čas, ki je krajši od 6 ur, se pri odmeri zneska,
ki naj se povrne, ne upošteva; večji razdelki dneva se
računijo za cel dan.
Osnavljanje popisa stroškov.
§ 260.
O Ko se uvede kazensko postopanje, se osnuje po
vsaki kazenski stvari popis stroškov Ktr—2 (§ 138. kpr.).
Popis se hrani v spisih dotične kazenske stvari, vodi
ga pa pristojni oddelek sodne pisarnice.
/
г
( ) V popis stroškov se vpišejo takoj po izplačilu
vsi stroški, izplačani y breme računa o stroških kazen
skega postopanja.
Pošiljanje

popisa stroškov drugemu sodišču.
§ 251.

-

Če se pošlje kazenska stvar drugemu'sodišču ali če
ве vrnejo spisi kazenske 3tvari v postopanju za pravno
pomoč sodišču, ki je zaprosilo za* pravno pomoč, ali če
se vrnejo v postopanju o pravnem sredstvu sodišču
prve stopnje, ugotovi oddelek sodne pisarnice, preden se
spisi ,odpremijo"; ali so izvršeni v popisu stroškov vsi
vpisi, in ga priloži zopet spisom, ko ga dopolni. Na popis
stroškov je sodišče, ki se mu spisi pošiljajo, opozoriti.
Sklep o izterljivosti stroškov.
' § 252.
č e ni odločeno že s sodbo ali z rešitvijo sodišča, s
katero'se postopanje ustavlja, o tem, kdo in koliko je
dolžan plačfeti 3troške kazenskega, postopanja tn ali so
ti stroški izterljivi, in če ni odločal o poedinih stroških
Že prej med postopanjem sodnik, predsednik senata ali
odločilo sodišče, se odloči o tem naknadno v posebni
* >Službeni list« št. 82/16 iz 1. 1930.

rešitvi sodišča. Posebna rešitev se izda vselej, kadar se
naloži povračilo stroškov drugim osebam (§ 321. kp.).
Ta naknadna rešitev se izda takoj po pravnomočnosti
izrečene sodbe ali rešitve o ustavitvi postopanja. Če ni
zadosti osnove za rešitev, se izvrše predhodno poizvedbe
o imovinskih razmerah osebe, ki je zavezana, povrniti
stroške. Če se smatrajo stroški glede na posebne raz
mere samo začasno za neizterljive, vzame sodišče po
izvestnem času vprašanje o izterljivosti iznova v delo.
Če se pojavijo naknadno okolnosti, po katerih se lahko
vzame, da so postali stroški, ki so bili prej proglašeni
za neizterljive, izterljivi, se takoj izda odločba ,o izter
ljivosti.
§ 253.
Ce se je izdala odločba o neizterljivosti stroškov
kazenskega postopanja, zaznamuje to oddelek sodna
pisarnice na popisu stroškov. Če se je izdala odločba o.
izterljivosti stroškov kazenskega postopanja, pripravi
oddelek sodne pisarne odločbo o ugotovitvi stroškov.
(§254.).
.
'
' .
ugotovitev in izterjava stroškov kazenskega postopanja
v ožjem smislu.
§ 254.
J

( ) Če se "odloči, da so stroški kazenskega postopa
nja izterljivi, se ugotovi praviloma L§ 255., odstavek (5)J
takoj po pravnomočnosti postopanja višina stroškov
kazenskega postopanja v ožjem smislu, ki jih je izterjati
od osebe, ki je zavezana jih plačati; če pa velja to za
več takšnih oseb, se ugotovi višina stroškov, ki se morajo
izterjati od vsake izmed njih. Ti stroški obsezajo stroške,vpisane v popisu Ktr—2. Stroški pripora in preiskoval
nega zapora se obračuni jo na osnovi podatkov, obseženih
v spisih kazenske stvari o začetku in dovršitvi pripora,
odnosno zapora; ti podatki se dopolnijo ali popravijo po
potrebi na osnovi poročila, ki se pribavi o tem od uprav
nika zapora. .
(*) Načrt rešitve o ugotovitvi stroškov (§253.) pretia
oddelek sodne pisarnice sodniku. Rešitev se sestavi v
obliki plačilnega naloga po obrazcu posi. št. 35. Rok za
plačilo je 14 dni. Plačilnemu nalogu se priloži čekovna
položnica sodnega čekovnega računa. Plačilni nalog se
vroči v roke osebi, ki je zavezana plačati. Za obvestilo,
se uporabi obrazec posi. št. 68. V ostalem veljajo pred
pisi §§ 209. do 211.
Ugotovitev in izterjava stroškov izvršitve kazni.
§ 255.
(*) Obtoženec, ki je obsojen na kazen, trpi stroške
za izvršitev kazni, izvzemši stroške za izvršitev smrtne
kazni In kazni na prostosti (§ 314., drugi odstavek, kp.).
Potemtakem se povračajo stroški'za izvršitev denarne
kazni in tisti stroški, ki so napravljeni zbog izvršitve
kazni na prostosti po obsojencev! krivdi, n. pr. stroški
za prisilni privod obsojencev zaradi izvršitve kazni na
prostosti. O teh stroških obvesti voditelj računa takoj PA",
izvršenem izplačilu dotični oddelek 3odne pisarnice, Џ
ukrene, česar treba za njih ugotovitev in izterjavo.
•
'.• \
(*) Če je namenu primernejše in ni izterljivosti v
škodo, se izterjajo stcoški kazenskega postopanja (§-254.)
obenem s stroški za izvršitev kazni.
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28. kos.
Obračun izterjanih stroškov.
• § 256.
i1) Izterjani stroški se predajo voditelju računa o
stroških kazenskega postopanja. Izterjani stroški sodne
ga kazenskega postopanja in izvršitve kazni oseb, obso
jenih od rednih kazenskih sodišč, najsi- so izplačani iz
tekočega ali pa iz prejšnjega proračuna, spadajo po pred
pisu člena 51. zakona o državnem računovodstvu* kot
državni dohodek v državno blagajno^ kolikor se ne ste
kajo v fonde, določene v členu 147. finančnega zakona
za proračunsko leto 1928./1929.** [§ 245., odstavek (»)].
Povračila stroškov za osebe, ki so dejane v pripor
(zapor), odnosno obsojene z odločbami vojaških, občnih
upravnih, finančnih (carinskih, monopolnih) oblastev, se
predajo davčni upravi kot dohodek [§ 236., odstavek (*)].
C) Vplačila zaznamuje voditelj računa o stroških
kazenskega postopanja na obvestilo, ki ga pribavi od
uradnika, ki mu je poverjena izterjava. Ko se povrne
ves znesek, se preda obvestilo z zaznamkom dotičnemu
oddelku sodne pisarnice, da ga združi s spisom kazenske
stvari. Ce se prejme povračilo prej, nego dobi uradnik,
ki mu je poverjena izterjava, obvestilo o izdanem pla
čilnem nalogu, se o tem takoj obvesti dotični oddelek
sodne pisarnice.
Prisilna izterjava stroškov kazenskega postopanja
v širšem smislu.
§ 257.
(») Oddelek sodne pisarnice nadzira s poslovnim
koledarjem, da pošlje določeni organ predpisana obve
stila pravočasno (§ 209.), kakor tudi vplačilo zneskov,
ki se morajo povrniti, nadalje, roke. za določitev stroškov
izvršitve kazni in za prejem obvestila.
(a) Ko izteče rok za izplačilo brez uspeha, se izterja
jo stroški prisilno po predpisih §§ 213. in 214. Ce se
prejmejo za obsojenca med izvrševanjem kazni gotov
denar in drugi predmeti, iz katerih bi se dali stroški
kazenskega postopanja izterjati (§ 313. kp.), obvesti
upravnik zapora o tem sodišče,' ki je izreklo sodbo,
gotov denar in predmete pa pridrži do sodne odločbe.
Iz nagrade obsojencem za delo se ne sme izvršiti izter
java stroškov kazenskega postopanja niti stroškov izvrši
tve kazni (§ 80. uredbe o organizaciji, uporabljanju in
plačevanju delovne moči obsojencev v kazenskih in
drugih sličnih zavodih z dne 18. januarja 1930.,. »Službe
ne novine« št. 23/IX).***
(a) Stroški kazenskega postopanja in stroški izvrši
tve kazni se smejo izterjati, samo ob pogojih § 313. kp.
Stroški izvršitve kazni zbog motenja miru, zbog objesti
*" stroški izvršitve prisilnih kazni, izrečenih od sodišč.
§'258. ' ' . ' . ' . . ; ' . .
Stroške izvršitve kazni zbog motenja miru, zbog ob
jesti in stroške izvršitve, prisilnih kazni, izrečenih od
sodiSö in izvršenih v sodnih zaporih [§ 249., odstavek (»)],
izterjuje tisto sodišče, v čigar zaporu so se kazni pre
d l e . Ce založi stranka stroške, se" ti vknjiŽijo in obračunijo v računu o stroških kazenskega, postopanja
K

t

r

- 1 -

. - ' . - . • • - . : . •

* »Uradni list« št. 57/23 in .290/91 iz 1. 1922.
** »Uradni liete- št. 130/41.iz 1. 1928.
.- •
*** >Uradni Ust« fit. 129/30 Iz L 1029 Л930. •

Stroški za osebe, ki prestajajo kazen v sodnih zaporih
na zahtevo drugih oblastev.
§ 259.
O Vojaška, občna upravna in finančna oblastva od
ločijo po svoji pristojnosti, ali trpe osebe, ki so jih
obsodila, stroške za izvršitev kazni na prostosti, prebite
v sodnih zaporih.
(*) Povračilo stroškov [§ 249., odstavek (»)] sodišču,
če se izvršujejo dotične kazni v sodnih zaporih, obseza
izplačilo dejanskih stroškov, ki obremenjajo proračun
reeorta tistega oblastva, ki je sodbo izdalo, in je takšno
oblastvo dolžno povrniti sodiščem te stroške v celotnem
znesku po sodnem obračunu (razpis ministra pravde
z dne 26. maja 1928., št.> 29.855, »Službene novine«
št. 126/XLII).*
(3) Isto velja tudi za osebe, ki so jih omenjena obla- .
stva priprla ali zaprla in v sodne zapore predala.
(•) Ob nedostatku proračunskih kreditov po pro
računu ministrstva pravde morajo založiti spredaj ome
njena oblastva na zahtevo sodišča potrebni znesek za
vzdrževanje priprtih oseb (zaprtih oseb, obsojencev),
poslanih v sodne^ zapore (glej spredaj omenjeni razpis
ministra pravde). Ce se izpusti priprta oseba (zaprta
oseba, obsojenec) iz zapora pred koncem roka, za kate
rega je odmerjen vplačani predjem, vrnejo sodišča po
izvršenem obračunu dotičnemu oblastvu razmerni del
tega predjema.

IV. DEL.
Vpisniki (registri), ostale pomožne knjige
in spisi.
1. poglavje.
Občne odredbe.
L Občne odredbe o vpisnikih in ostalih pomožnih
knjigah.
Osnovanje vpisnikov.
§ 260.
(*) Po vsaki stvari je vpisati prvi spis (vlogo) pod
tekočo zaporedno številko v vpisnik, ki se začne vsako
leto s številko 1.
(*) Kjer so posebni oddelki sodne pisarnice [§ 25.,
odstavek (*)], se vodijo vpisniki v sodni pisarnici pra
viloma za vsak sodni oddelek posebej. Samo če je oči«
vidno koristno za poslovanje, se vodi lahko za več sodnih
oddelkov en skupni vpisnik. Vpisniki se morajo imeti
med letom kot zvezki od 10 do 15 pol v omotih, na
katerih je označiti vrsto stvari, leto in sodni oddelek;
vsi zvezki pa se po dovršenem letu vežejo. Za vpisnike
manjâega obsega se uporabljajo lahko tudi knjige, ki
utegnejo služiti za več let; toda vsako leto se mora začeti
na novem listu s številko 1.
(3) Kjer se vodijo vpisniki ali nekateri izmed njih
za več sodnih oddelkov, je vpisati v stolpec 3 številko
oddelka, ki mu je dotična stvar dodeljena.
Namen vpisnikov in drugih pomožnih knjig.
§261. .
C) Vpisniki se vodijo zato, da se dobi celoten pre
gled o vseh prejetih stvareh kakor tudi o stanju poedinih
•• >Uradni list« St; 220/62 iz L 1928.
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stvari; odločilni so-za oznake, ureditev in hranitev spi
sov in služijo za podstavo za letna poročila (tabele) o
sodnih poslih in za druge statistične podatke. V stolpec
za pripombe se postavijo s svinčnikom potrebni zaznam
ki, da se vsak čas takoj spisi lahko najdejo in d.l
pojasnilo o dotični stvari. Nepotrebnim vpisom se je
treba izogibati.
(*) Ostale pomožne knjige, kakor koledar, beležnica
za roke (ročišnik), popis odposlanih spisov, ki se morajo
vrniti, rubežni vpisnik, osebni imenik itd., služijo delo
ma za zavarovanje poedinih dejanj v postopanju, deloma
pa, da se spisi laže najdejo. Odredbe naslednjih para
grafov o vpisnikih se morajo uporabljati smiselno tudi
nâ ostale pomožne knjige.
Vpisovanje v vpisnike.
§ 262.
(') Vpisnike vodi oddelek sodne pisarnice, v kate
rega spada dotična stvar L§ 25., odstavek (•)]; sodniki
vrše brez vednosti uradnika, ki vodi vpisnike, vpise
samo, če je ta uradnik zadržan in se vpis ne da odložiti.
(*) Vpisi v vpisnik, v katerem se označa, da je pri
spela nova stvar (dan prejema, označba strank in pred
metov itd.), se izvrše takoj po. prejemu prvega spisa.in
pred izročitvijo spisa sodniku. Ostali vpisi se izvrše
med postopanjem po dotični stvari brez odlaganja, čim
izve oddelek sodne pisarnice po spisih za dejanje ali
dogodek, ki ga je treba vpisati.
(a) Ko se zopet prejme vloga, ki je bila prej vpisana
in. vrnjena zaradi popravka, • se vodi stvar dalje pod
prejšnjo zaporedno številko; če pa se zavrnjena vloga
zopet predloži z izpremerijeno vsebino, зе vpiše kot nova.
(«) Kot dan prejema ustno vloženih tožb, predlogov,
prijav itd., s katerimi se pokrene postopanje, se smatra
dan, ko so zapisniški sprejeti.
(5) Ce zastopa stranko zakoniti zastopnik (skrbnik,
državno pravobranilstvo itd.), se vpiše kot stranka zastopanec, ne pa zastopnik, toda poleg imena stranke se
navede zastopnik. • Pooblaščenci se v vpisniku ne
označajo.
§263.

(*) Prav tako je pokazovati v stolpcu za pripombe
na druge spise, ki so v zvezi z dotično stvarjo.
Pogrešni vpisi in vpisi, ki so postali brezpredmetni.
§ 264.
(!) Če je pogrešno vpisana v vpisnik stvar, ki je ni
vpisati ali jo je vpisati v vpisnik druge vrste ali drugega
oddelka, se prečrta vpis v prvem stolpcu z barvnikom
pošev, da se ne bi vpisala ta stvar v letno poročilo o
sodnih poslih. Druge napake se popravijo; radirati se
smejo v vpisnikih samo zaznamki s svinčnikom v. stolpcu
za pripombe.
(*) Ce je postal vpis zbog razveljavitve sodbe, po
stavitve v prejšnji stan, pravočasnih ugovorov, izida
ugovora v kazenskem postopanju ali drugih dogodkov,
zbog katerih se stvar ne vpiše kot nova, brezpredmeten,
se označi vpis, ki je postal brezpredmeten, z znakom
dokončne rešitve (§269.).
Vpisniki sreskih sodišč.

§ 265.
(») Pri sreskih sodiščih se vodijo za posle, za katere
so pristojna, naslednji vpisniki po obrazcih, označenih s
številko priloženih obrazcev;
Su za stvari sodne uprave: št. 69;
P za civilne pravdne, stvari, menične stvari, čekov»
ne stvari: št. 70;
Pom za pravno pomoč v civilnih pravnih stvareh:
št. 53;
I za izvršilne stvari: Št. 71;
Pn za začasne odredbe: št. 72;
O za zapuščinske stvari: št. 73;
Os za stvari o sprejemu v zavode za duševne bole*ni in o preklicu: št. 74;
S za varstvene in skrbstvene stvari: št. 75; ,
Ov za overovitve podpisov: št. 76;
R za vse civilne, pravne stvari, ki po svoji vsebini
ne spadajo v noben drug vpisnik: št. 69.
-,
(*) Za protestne registre veljajo predpisi uredbe o
protestnih registrih in o nagradah za izvršitev protesta
z dne 23. oktobra 1929., »Službene novine« št. 254/СИГ.*
(8) Za voditev dnevnika v zemljiškoknjižnih stvareh
. (') Sodba, sklep, začetek prestajanja kazni na pro
veljajo predpisi zakona o zemljiških knjigah in pravil
stosti itd. se vpisujejo v vpisnik takoj da se oznaci datum
odločbe ali dogodka v dotičnem stolpcu v obliki ulomka. nika za voditev zemljiških knjig.
(*) Za vpisnike, ki jih vodijo sreska sodišča v kazen
Če je vpisati označbo datuma v vpisnik iz kakšnega
skih
stvareh, veljajo dotični predpisi uredbe o poslov
prejšnjega leta, je dodati, da se odstrani dvom, poleg
nem redu za rediia kazenska sodišča.
dneva dotičnega meseca tudi poslednji številki teta.
(*) Ce vodi postopanje več oseb ali če se vodi po
Vpisniki zbornih sodišč prve stopnje.
stopanje zoper več oseb ali zbog več zahtev (več tožilcev,
obdolžencev, otrok enega očeta itd.), -se stvar vendar
§ 266.
vpiše v zapisnik pod eno številko. Pred imena več strank
(!)
Pri
zbornih
sodiščih
prve stopnje se vodijo z*
sé postavljajo v vpisnik črke a, b, c, itd.; če je pa več
posle,
za
katere
so
pristojna,
naslednji
vpisniki:
tožilcev in tožencev, se postavljajo pred imena tožilcev
številke 1, 2, 3 itd., pred imena tožencev pa črke a, b, c
Su za stvari sodne .uprave: št. 69;
^
itd. Te številke, odnosno črke se zapišejo tudi y druge
Po (pravde okrožnih, odnosno trgovinskih sodišč) za
stolpce, da se vidi, na katero stranko se poedini vpi3 civilne pravde, vŠteVši mandatne, menične in čekovne
nanaša. .
stvari: št. 77;
'.' ,
(a) Ce se.:prenese stvar, vpisana <v vpisnik, nak
Pom za pravno'pomoč y civilnih pravnih stvareh?
nadno v vpisnik druge vrste ali v isti vpisnik drugega št. 53;
'..''-"•''.
''."'.V
oddelka ali v poznejši vpisnik istega oddelka (n. pr.
I
za
izvršilne
stvari:
št.
71;
postopanje, ki počiva, se nadaljuje po izteku leta, ko je
St za stečaje: St. 78! ' ;
bilo zasnovano), se postavi v ?tolp.ec zâ pripombe obeh
* »Uradni listest; 441/111 (455/114) iz 1. 1929...:; i
vpisnikov označba, sfaterò se vzajemno na, to pokazuje.
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Por za prisilne poravnave zunaj stečaja: št. 79;
Fi za stvari o vpisih v trgovinski ali zadružni regi
ster: št. 80;
Og za oklicne stvari (proglasitve): št. 81;
PI za pravna sredstva v civilnih stvareh: št. 82;
R za vse civilne pravne stvari, ki ne spadajo v
kakšen drug vpisnik: št. 69.
. (*) Za vpisnike, ki jih vodijo okrožna sodišča v
kazenskih stvareh, veljajo dotični predpisi uredbe, o
poslovnem redu za redna kazenska sodišča.
§ 267.
l

( ) Sreska in zborna sodišča prve stopnje, ki imajo
razmeroma veliko število meničnih (čekovnih) stvari,
smejo voditi z odobritvijo predsednika apelacijskega
sodišča za te stvari posebea vpisnik Meri po obrazcu
posi. št. 70, odnosno 77.
(г) Sreska sodišča, ki imajo razmeroma veliko šte
vilo malotnih stvari, smejo voditi z odobritvijo predsed
nika apelacijskega sodišča za te stvari poseben vpisnik
Mal po obrazcu posi. št. 70.
(3) Vpisnik Pom vodijo z odobritvijo predsednika
apelacijskega sodišča tista sreska in zborna sodišča prve
stopnje, ki imajo izredno veliko število pravnih pomoči.
Kjer se'tak vpisnik ne vodi, se vpišejo stvari pravne
pomoči v vpisnik R.
(*) Za pravde sodišča delavskega zavarovanja se
vodi vpisnik Or po obrazcu posi. št. 83.
(B) Za pravde obrtnega sodišča se vodi vpisnik Obr
Po obrazcu posi. št. 84.
Vpisniki apelacijskih sodišč.
§ 268.

i1) Pri apelacijskih sodiščih se vodijo nastopni
vpisniki:.
Su za stvari sodne uprave: št. 69;
Pa po obrazcu posi. št. 77 za civilne pravde, ki jih
rešuje apelacijsko sodišče na prvi stopnji (§ 626. cpp.);
Pl za pravna sredstva v civilnih stvareh, kamor se
Vejejo tudi prizivi: št. 82;
-: R za. vse civilne pravne stvari, ki ne spadajo v
kakšen drug vpisnik: št. 69.
00 Za vpisnike, ki jih vodijo. apelacijska sodišča y
kazenskih stvareh, veljajo dotični predpisi, uredbe o po
slovnem redu za redna kazenska sodišča.
Označba v vpisniku, da je stvar dokončno rešena.
§ 269'.., O Stvari, po katerih je izdana, dasi še ne pravno
močna, dokončna odločba,,se označijo.v prvem stolpcu
v
pisnika z barvnikom kot dokončno rešene, s tem, da
Se
oznamenuje zaporedna številka z znakom l—•
Pray -to se napravi tudi; v drugih pomožnih knjigah, če
'stvaj pbog dovršitve za pomožno knjigo nima več pomeäa. Ko so vse stvari, vpisane na eni strani vpisnika,
^namenjene, kot dokončno rešene,- se postavi v dolenji
levi kot te strani znak C 3
C) Stvari, ki se nanašajo na več oseb (več tožilcev,
to
žencev itd.), se oznamenjajo kqt dokončno rešene, če
80
podani pogoji za to glede vseh prizadetih oseb. Če so
Р^олпШ:.pogoji sanio za nekatere teli oseb*, se.postayi

znak, o katerem je govora v odstavku (*), samo poleg
njihovih imen.
(3) Za vpisnike P, Pa, Po, Mal, Men, I, 0, Os, St,
Por, PI, Pom, za poslovni koledar in za beležnico za
roke (ročišnik) veljajo posebni predpisi o oznamenjanju
stvari kot dokončno rešenih. Za zemljiškoknjižne stvari
veljajo v tem pogledu predpisi §§ 119., odstavka C0,: 147.,
odstavka ( s ), pzk., za kazenske stvari pa dotični pred
pisi uredbe o poslovnem redu za redna kazenska sodišča.
(4) Ce se nadaljuje postopanje v istem letu, ko je
bila stvar prejeta, in je treba zbog posebnih predpisov,
navedenih v prednjem oddelku, uničiti znak dokončne
rešitve, se tako prvi, kakor eventualno tudi drugi znak
(v dolenjem levem kotu) s svinčnikom prečrtata. Po
ponovni dokončni rešitvi se postavita omenjena znaka
iznova.
(s) Če se postopanje nadaljuje v kakšnem poznejšem
letu, se stvar vpiše iznova kot nov predmet v vpisnik
tega leta.
Stvari, ki so ostale konee leta nerešene.
§ 270.
(*) Za stvari, vpisane v 'vpisniku P, Pa, Po, Mal,
Men, O, Pn, Os, St, Por, PI, Pom in za izvršilne stvari,
omenjene v §§ 297., odstavku (*), ki so ostale konec lèta
nerešene, veljajo odredbe naslednjih odstavkov.
(2) Stvari, ki konec leta niso označene za dokončno
rešene, se oznamenjajo na levi strani dotične strani
vpisnika poleg zaporedne številke vpisa z vodoravno
barvno črto. V novi vpisnik za naslednje leto se vpišejo
te stvari samo po svojih zaporednih številkah pred novi
mi vpisi pod naslovom »Ostalo- nerešeno«, : m to po
vrstnem redu let in številk prejšnjega vpisnika.
(f) Poedini vpisi po nedovršenih stvareh iz prej
šnjih let se izvrše med postopanjem v starem vpisniku.
Ko se označi: stvar v starem vpisniku za dokončno reše
no, je njeno številko v novem vpisniku prečrtati. .
(*) Če kakšna stvar, omenjena v odstavku. (f),. ni
dokončno rešena niti do začetka tretjega leta, ,računaje
od leta prejema, se prenese v novi vpisnik popolnoma
z vsemi vpisi v poedinih stolpcih. Te stvari se vpišejo
pod naslovom »Preneseno« y novi vpisnik pred novimi
vpisi in obdrže svojo staro oznako spisov. V: starem vpis
niku se zaznamuje ta prenos v stolpec za pripombe in
se označi tudi zaporedna številka novega vpisnika,
stvar pa se označi za dokončno rešeno. Ob začetku
tretjega leta po opravljenem prenosu sé izvrši vnovični
prenos.
(s) Za druge stvari, ki niso omenjene y odstavku (*)
in so ostale konec leta nerešene, tega posebej ni
označati.
«
(e) Voditelj vpisnika zaključi vpisnik konec leta,
označi število nedovršenih stvari, in se podpiše. To
označbo podpiše. tudi upravitelj sodnega oddelka [pred-r
sednik senata, § 12., odstavek (*)]. Če se vodi vpisnik za
več sodnih oddelkov, podpišejo označbo vsi upravitelji
sodnih oddelkov. .
• . ! '..Pregled vpisnikov in ostalih pomožnih, knjig.
§271.
1

i ) Najmanj : enkrat v vsakem trimesečju- pregleda
upravitelj sodnega oddelka [§12., odstavek (*)] na pre
skok vpise y vseh vpisnikih in ostaljh jDomožnili knji-
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gah, ki se vodijo v njegovem oddelku, primerjajoč jih
s spisi in preizkušajoč, ali so točni in popolni. Ob tej
priliki popravi zapažene pogreške in potrdi pregled s
svojim podpisom in datumom v vpisnikih in ostalih
pomožnih knjigah.
2
( ) Na isti način pregleda starešina sodišča ali sod
nik, ki ga on odredi, vpisnike in ostale pomožne knjige,
ki зе vodijo skupno za več sodnih oddelkov ali pa se
vodijo v oddelkih sodne pisarnice, kateri oddelki ne
spadajo k nobenemu sodnemu oddelku [§ 32., odsta
vek (*)].
3
' ( ) Prav tako pregleda vpisnike in pomožne knjige
tudi predstojnik sodne pisarnice najmanj enkrat na
mesec.
Hranitev vpisnikov in ostalih pomožnih knjig.
§ 272.
Vpisniki in ostale pomožne knjige se ne smejo za
klepati, dokler so v rabi, da jih je vselej moči vpogledati. Ko so vse stvari v kakšnem vpisniku označene
za dokončno rešene, se vpisnik po poslednjem vpisu
zaključi in se odda v arhiv, če oddelku sodne pisarne
ni več potreben.

terem je stvar prejeta; če se vodijo enake stvari v več
sodnih oddelkih, je postaviti pred označbo vrste tudi
številko dotičnega oddelka, n. pr. II Po 370/33.
2
( ) Poedine vloge v spisih (poslovna Številka) se
označajo tako, da se doda pod oznako spisov ali poleg
nje podštevilka (posebna številka, § 277.), t. j . številka,
ki jo dobi vsak poedini spis po vrsti, kakor se vlaga v
spise, n. pr.: II Po 370/33—5 ali II Po 370/33—5 ali
VIII Kzp 15/32—7.
3
( ) V čisto zemljiškoknjižnih stvareh [§ 238., odsta
vek (')] se oznamenjajo spisi s številko dnevnika in z
označbo poslednjih dveh številk leta, n. pr. Dn 35/34.
Ta oznaka ose postavlja po možnosti s pečatilom na vse
izvode, rubrike in priloge. Oznaka se smatra tudi za po
3
slovno številko [§ 89., odstavek ( ), pzk.]. V stvareh, ki
se nanašajo na železniško knjigo, na rudniško knjigo ali
na polaganje listin, se postavi pred to oznako beseda
Zel, odnosno Rud, odnosno Pol.
Označba vrste spisov.
§ 275.

II. Občne odredbe o spisih.

Označba vpisnika služi tudi za označbo vrste spisa
(glej §§ 265. do 268.); Čisto zemljiškoknjižne vloge ni
majo razen označbe, navedene v § 274., odstavku (*),
nobene druge označbe vrste.

Osnovanje spisov.

Številka spisov.

§ 273.
§ 276.
(*) Za sodne zapisnike, poročila, službene zapiske
Številka spisov je zaporedna številka, pod katero se
in izvirnike odločb, kakor tudi za vloge strank (§ 69.)
vpiše stvar v vpisnik po prejemu prvega spisa pri so
se uporabljajo pole in listi v velikosti službenih obraz dišču po tej stvari. Zaporedne številke vpisnikov se začno
cev za sodne spise. Spisi, ki sestoje iz več ko ene pole, za vsako vrsto poslov vsako leto s številko 1 [§ 260., od
se sešijejo. Ni dopustno pisati na listke niti na drugo stavek. (»)]. Ta številka je odločilna za zlaganje in hra
stran vročilnic. :
•
nitev spisov.
(*) Vsi spisi (vloge, zapisniki, izvirniki, vročilnice
itd.), ki ee nanašajo na isto stvar, se združijo kot spisi Podštevilke (posebne Številke); kronološki red kot pod
dotične: stvari pod eno skupno oznako (oznaka spisov,
stava za urejanje spisov.
§ 274.). V čisto zemljiškoknjižnih stvareh (kamor se
štejejo tudi rudniške knjige in posebne knjige železnic
§ 277.
in . javnih. kanalov) se vodi vsak spis zase. Za stvari'
(') Poedine vloge se vlagajo v spise v" kronološkem
sodne uprave veljajo posebni predpisi.
redu po času; krajši zapisniki, službeni zaznamki in iz
(») Vsak spis [odstavek (")] ima od zunaj na hrbtu, virniki odločb pa se lahko zapišejo po kronološkem redu
na omotu, odnosno na platnicah (§283.) oznako spisov, njih sestave na že obstoječe spise, na katere se nana
a vsaka poedina vloga dobi desno na vrhu-prve strani šajo, tako da ustreza vrstni red vlog v spisih vrstnemu
poälovno številko (§ 274.). Zemljiškoknjižne vloge, ki
redu poedinih dejanj v postopanju. Če v odstavku (s) ni
spadajo k drugim spisom [§ 89., odstavek ('), pzk.], odrejeno kaj drugega, dobivajo poedine vloge po vrsti,
imajo poleg poslovne številke tudi še številko dnevnika.' kakor se devajo v spise, redovne številke, (podštevilke,
posebne številke), ki se začno v vsaki stvari s številko 1
(*) Ce se več stvari združi, se združijo tudi dotični
in.tečejo dalje, neglede na konec leta.
spisi v spisovni zvezek. Spisi, prejeti po združitvi za
katerokoli združenih stvari, se vlože v spise ene izmed
(2) Zapisniki, službeni zaznamki in izvirniki odločb,
njih in ti spisi se imenujejo sglavni spis«. Za glavni če so važni za postopanje, dobe novo podštevilko (po
spis veljajo spisi tiste stvari, ki je najstarejša ali po sebno številko) tudi takrat, kadar se pišejo na vlogo, ki
kateri se je v postopanju največ poslovalo.
je v spisih. Negativna poročila na pisemskih ovojih In
na vročilnicah dobe tudi podštevilko (posebno številko).
(") V stvareh firm in čisto zemljiškoknjižnih stvareh
kakor tudi v odpovednih stvareh se vročilnice lahko Odločba o vlogi dobi njeno podštevilko (posebno Števil
ko), če se ne smatra glede na obseg in važnost za po
hranijo po vrsti številk spisov zase v trdih platnicah.
sebno vlogo. Izvirnik sodbe ali sklepa o razdelitvi kup
nine, zaznamek o sodbi, (tudi ob Izostanku ali zamudi)
Oznaka spisov in poslovna Številka.
kakor tudi zaznamek o usvojitvi predloga glede dovolitve
§•274.' •
izvršbe po drugem, a ne izvrSilnem sodiSču, dobe vselej
.
" 0) Spisi s'e oznamenjajo z označbo svoje, vrste svojo podštevilko (posebno številko).
(*) izvirniki ustno objavljenih sodb in drugih odločb
(§275.), zaporedne Številke, pod katero so vpisani;v
vpisnik (§ 278.), in poslednjih dveh številk'leta, v ka ee vlagajo v spise na mesto, ki ustreza času ustne objave/
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Izjeme.
§ 278.
0) Od gorenjega pravila o urejanju spisov v krono
loškem redu veljajo, razen izjem, označenih nà drugem
mèstu za'posebne primere, naslednje izjeme: '
a) Zaznamek o sOdbi ob izostanku ali zamudi (§383.)
se postavi pod redovno številko, ki ustreza času, ko se
je sestavil, na tožbo ali na polo papirja, ki se sešije в
tožbo. Na to je pokazovati na tistem mestu spisov, kjer
bi moral ta zaznamek po kronološkem redu biti po
stavljen.
b) Spisi iste vrste, n. pr. prijave v stečaju ali v iz
vršilnem postopanju, dobe ustrezne podštevilke (posebhe
številke), toda se združijo in hranijo v spisih združeni.
(s) Ce spisov ni pri sodišču, (marveč so pri sodišču,
zaprošenem za pravno pomoč, pri sodišču pravnega sred
stva, pri sodnem poverjeniku) in se prejme kakšen spis
za te spise, ta spis glede na predpis § 350. začasno ne
dobi podštevilke (posebne številke), ampak se postavi
nanj samo prejemni zaznamek. Ko se spisi vrnejo, se
poedini spisi zložijo in dobe podštevilke, kolikor jih ni
majo, v kronološkem redu, kakor so prejeti.
Podštevilke (posebne številke) na odpravkih in na
vroëilnicah, združevanje vroHlnlc s spisi.

kom, ki označa, da spadajo k temu spisu, n. pr.: >k
II Po 85/32-r5«. Smejo se vložiti • spise v ovoju po
obrazcu posi št. 85. Na vsak ovoj se postavi poslovna
številka spisa, h kateremu priloge spadajo, ovoj sam pa
dobi ustrezno številko lista. Ovoj z zapisnikom o posve
tovanju se lahko zapre. Priloge, ki.so jih predložili to-'
žilec v civilnih in kazenskih stvareh, ali predlagatelj,
odnosno njiju zastopniki, se označijo s črkami, priloge,
ki jih je predložil toženec, odnosno predlagateljev na- '
sprotnik, z arabskimi številkami, priloge drugih oseb z
rimskimi številkami, vse z barvnikom; v vlogah in zapis
nikih omenjeni znaki se postavijo na levi strani poleg
mesta, kjer ee omenjajo priloge, odnosno zapisniki. Pri
loge se označijo na levi strani zunaj besedila na omenjeni
način na tistem mestu, kjer se v besedilu omenjajo.
Popis spisov.
§ 282.

H Za spise, ki se nanašajo na prisilno dražbo, pri
silno upravo, stečajno" postopanje ali poravnalno posto
panje ali na firmo, vpisano #• trgovinski ali zadružni
register} se vselej osnuje popis spisov po Obrazcu posi.
št. 86. V spisih vpisnikov O, Os, S in R se osnuje ta
popis spisov, če se naj predlože spisi z več ko 10 podštevilkaini (posebnimi številkami) višjemu sodišču sài
nadrejenemu oblastvu. Za ostale spise so popisi spisov
praviloma nepotrebni. Osnujejo se samo za spise posebnega obsega ali izredne važnosti.
(•) Popise spisov vodi sodna pisarnica. Popisi se
morajo voditi tekoče. Najvažnejši spisi se označijo v
stolpcu 8 s tem, da se njih vsebina z barvnikom podčrta,
n. pr.: >zapisnik o cenitvi« in x> dražbic, >sklep o
razdelitvi kupnine< itd.
,

§ 279.
0) Odpravki in vročilnice dòbe isto poslovno številko kakor izvirniki, V zemljiškoknjižnih stvareh po
drugih, ne zemljiškoknjižnih spisih (n. pr. po zapuščin
skih spisih ali izvršilnih spisih) se ne postavlja Številka
dnevnika ne na odpravke, ne na vročilnice.
,.(') Vročilnice se vlagajo v spise za Izvirnikom od
ločbe in se po možnosti nanj prilepijo ali se vse prilože
Hrbet, omoti in platnice spisov.
spisom, združene v poseben zvezek. Ce se naj vročajo.
po kakšnih spisih odločbe večkrat več ko trem osebam,
§ 288.
se urede vročilnice po vrsti, določeni v vročijni odredbi
(*)
Ce
je
v
potrebnih
sredstev in zadostne delovne
ih sešijejo ali zlepijo. Vročilnice, ki'so brez pomena.za
moči,
se
spisi
srednjega
obsega
sešijejo, če je to smonadaljnje postopanje in so za spise nepotrebne, kakor
n. pr. vročilnice o pozivih, po katerih se je postopalo, , trno, obenem s pol pole, kakor tudi z omotom po
se uničijo.
.
,
. h obrazcu posi. št. 87 (hrbet). Spisov sodne uprave, kazen
skih spisov, spisov trgovinskega in zadružnega registra
in spisov prisilne dražbe ni dovoljeno šivati; zapisniki o
' Številke listov in zvezki spisov.
posvetovanju in rubežni zapisniki se ne smejo nikdar
: • . §.280.
z ostalimi spisi sešiti.
(*) Na liste spisov, ki sestoje iz več ko ene pole,
(*) Civilne in kazenske stvari, ki obsezajo več (ko
Postavi sodna pisarna v desni gorenji kot tekoče številke 10 podštevilk (posebnih številk), nadalje vsi spisi, ki
«stov. Na'vročilnice se številka-lista ne postavlja, na se predlože sodišču pravnega sredstva ali kakšnemu
priloge pa samo, če so določene, da' ostanejo trajno v nadrejenemu oblastvu, in naposled vsi spisi, ki ве na
spisih, kakor n. pr. : posebna pooblastila, popisi stro našajo na firmo, vpisano v trgovinski (zadružni) register",
se vlagajo v pol trdi omot ali v pol trde platnice po
g o v, potrdila o imovinskem'stanju.
'
(*) Posebno obsežni spisi se razdelijo na zvezke, obrazcu posi. št. 88.
taterih vsak'naj ima približno po 250 listov; v vsakem
Zunanja oznažba spisov.
zvezku se začno številke listov s Številko i.
(*) Popisi spisov (§282.), vročevalne pole [§298.,
§284
odstavek '(*)], pregledne pole (§302.) in varstvene (skrb(0 Na hrbet, na omot ali na platnice spisov se
* stvené) pole .(§ 326.) se prilože k spisom, toda brez štev
postavi ime sodišča in oznaka spisov.
'
ilié,lista in brez podštevilke:
(*) Zunaj na spisih se označi na viden način z roko
v
ali s pečatilom:
Priloge in zapisniki o, posvetovanja.
1. priznanje siromaške pravice, n. pr.i >Siromaška
pravica toženca, list. 15«, >siromaška pravica obeh
- . "Na priloge in zapisnike o posvetovanju Je postaviti strank, list 7«. če je siromaška pravica prestala ali bila
:
Poslovno'številko spisa, h kateremu spadajo, z dostav- odvzeta, se zaznamek popravij odnosno prečrtaj
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2. zaznamek o oprostitvi od taks iz drugih razlogov,
ne pa zbog siromaške pravice (§ 8., B., zet.);
3. pri stvareh, združenih z drugimi, se označi ta
činjenica z besedami: »združeno s...«;
4. če je spis znanstveno, zgodovinski ali politično
važen, se to označi po sodnikovi odredbi z zaznamkom:
»Važno zbog. ., se ne sme uničiti«.
Izločanje poedinih spisov.
§ 285.
če se izločita kakšen spis ali,priloga kot sestavna
dela kakšnih spisov iz teh spisov (n. pr. zato, da se
vložita v kakšne druge,spise), se zaznamuje na mestu,
odkoder sta bila vzeta, dan, ko sta bila vzjeta, in mesto,
kamor sta bila vložena. Namesto tega zaznamka se lahko
postavi kratko potrdilo stranke, kateri je bil spis izročen
(priloga izročena). Če se vodi popis spisov, je zaznamo
vati v njem, kateri predmet ali kateri spis se je iz
spisov vzel.
Voditev spisov pod izpremenjeno oznako.
§ 286.
Če se vodi kakšna stvar, ne da bi se osnovali novi
spisi, dalje pod drugo oznako spisov pri istem ali dru
gem sodišču [n.J pr. odkaz pravnega spora drugemu
sodišču po § 357., tretjem odstavku, cpp., ali primeri,
ko se prenese stvar po § 263., odstavku (3), tega poslov
nika v drug vpisnik istega sodišča], se prečrta na plat
nicah, hrbtu ali na omotu spisov prejšnja njihova oznaka,
poleg nje ali pod njo se pa postavi nova.oznaka.. Vsak
spis, ki se odslej prejme* za takšne spise, dobi poslovno
Številko po novi oznaki spisov; toda vrsta podštevilk in
Številk listov se nadaljuje. V popisu 3pisov se zazna
muje nova oznaka spisov pred vpisom prvega spisa s to
novo oznako, n. pr. »Nadaljevano kot V Kps 213/34«.
2. p o g l a v je.
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Pravdni vpisniki. ,
§287. .
-'.,
i1) V pravdne vpisnike (Rri sreskih sodiščih y vpis
nik P po obrazcu posi. št. 70, pri zbornih sodiščih pa vvpisnik Pa, odnosno Po po obrazcu posi', št. 77) ;se
vpišejo:
. 1. ;vse tožbe po civilnih pravnih stvareh, vštevši
tožbe po postopanju v zakonskih sporih, mandatne, me
nične in čekovne tožbe in tožbe v malotnih stvareh,
izvzemši opominjàlne tožbe, kjer takšno postopanje obstoji;
•' 2. sporazumne prošnje za razvezo (ločitev) zakona
in-, prijave za .proglasitev neveljavnosti ; zakona,-, kjer se
takšne prošnje in prijave po veljavnih-zakonskih pred
pisih smejo predložiti sodišču;..,
•:
3. prizivi zoper sodbe obrtnih sodišč, če preseza
vrednost spornega predmeta 125— dinarjev [§ -31, za
kona o .«brinih sodiščih z dne : 27. novembra 1896.y : drž.
sak.: št. 218, § .7.;: zakona o olajsayah y :. sodneöt .posto
panju za;območje višjih deželnih, sodišč v Ljubljani in

Splitu z dne 30. januarja 1922., »Službene novine<
št. 105/XVII,* § 347., odstavek (>), tega poslovnika];
4. civilne pravde, ki nastanejo zbog ugovorov zoper
odpoved rabokupne pogodbe (§ 290.);
5. tožbe, s katerimi se pobijajo sodbe borznih raz
sodišč kot neučinljive [člen 5., prvi odstavek, št. 3.,
ucpp., § 347., odstavek (*), tega poslovnika];
(») Nasprotne tožbe, tožbe zbog ničnosti ali za ob
novo in tožbe, ki nastanejo ob izvršilnem postopanju in
zaradi njega (§ 21. ip.), se vpišejo kot samostojne
pravde; nasprotno se vmesni spori, ki nastanejo med
postopanjem (kakor n. pr. v primerih §§ 119. in 381.
c
PP-)i predlogi za postavitev v prejšnji stan ali za na
daljevanje prekinjenega postopanja, in vmesni predlogi,
da se kaj ugotovi (§§ 331. in 354.), ne vpisujejo v
pravdni vpisnik kot samostalne stvari.
Vpisi v pravdne vpisnike.
' . ' * . .
§. 2 8 8 (*) Ce se prenese sporna stvar zbog izpremembe
razporeda poslov, odkaza drugemu sodišču po § 357. cpp.,
odstopa po senatu sodniku poedincu ali iz drugih raz
logov (§ 286.) v drug. vpisnik, se označi v njegovem
stolpcu 2 poleg dneva prejema stvari tudi dan, ko se je
tožba vložila.
(*) Če se preizkuša veljavnost zakona po službeni
dolžnosti, se vpiše v stolpec 4 ime prijavitelja ali. oblastva, ki je postopanje pokrenilo. V primeru § 287., št. 4.,
se vpiše stranka, ki je podala odpoved, kot tožilec.
(») V stolpec 6 se vpišejo prvi narok in vse sporne
razprave. Stvari, po katerih se zapiše poravnava na za
pisnik, in,stvari, ki so dovedle do sporne razprave
(§ 352. cpp.), se označijo v tem stolpcu z besedo »spore
Take stvari se zovéjo sporne tudi, če se dovrše pozneje
s sodbo na podstavi pripoznave, z umikom tožbe itd.
(4) Če se vodijo v istem sodnem oddelku tudi stvari,
po katerih sodi senat, in stvari, pb katerih sodi sodnik
poedinec, se- označi to v stolpcih 7 in 8 vpisnika Po.
(«) V stolpec 7 vpisnika P, odnosno v stolpec 9 vpis
nika Po se vpiše za mandatne in menične (čekovne)
stvari dan plačilnega naloga; če se pa predlog za izdajo
plačilnega naloga zavrne, se napravi vodoravna črta. Če
se plačilni nalog na drugi stopnji dovoli, se vpiše dan
dovolitve pod vodoravno črto* V teh Stolpcih kakor tudi
v tistih stolpcih vpisnikov Mal in Men, kjer se ta vodita
(§ 267.), se označijo, izdani plačilni nalogi, zoper katere
ni bilo ugovorov, pri mandatnih stvareh z M, pri me«
ničnih pa z Men.,
{*) V stolpce,.ki se nanašajo na izid pravde, se vpiše
dan, ko se je izrekla sodba, skleniia poravnava, tožba,
umaknila ali zbog nepristojnosti zavrnila itd. Delne
sodbe in vmesne sodbe se označajo y stolpcih o izidu,
kakor druge sodbe. Lahko se torej po eni stvari zoper
istega toženca vpiše več sodb. Sodbe po §§495. in
538. cpp. se smatrajo Za / spojne sodbe. Če se sporna,
sodba ne objavi takoj po sklenjeni, ustni razpravi, razen
primera % 257.| tretjega odstavka,' cpp., se doda poiôjg,
vpisa v stolpcu o izidu s tinto v barvi označba-. »ppri }
Število spornih sodb' in sodb, označenih s >ppr<, je na
vesti v letnih -poročilih':d poslih,
,'
'"_"
(7) V stolpec »Drug izide,se vrši vpis s kraticami»
in sider: >Ž8< sodba zbog izostanka ali zamude. »#?<„
* >Uradni listi žt. 150/53 (176/63) iz L 1922.

,-./
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sodba na podstavi pripoznave, »pr« poravnava, >sn« kot stvar pravdnega vpisnika (§286.). Na mesto spisov R
sklep o nepristojnesti, »um< uinik tožbe. Sklep, s katerim v vrsti stvari R se položi list (izvod vabila na sporno
se ugovor nepristojnosti zavrne, se hfe vpiše, ker tak razpravo), ki kaže, jia se vodi stvar dalje v pravdnem
sklep stvari ne rešuje. Če se izreče sklep, 9 katerim se ] vpisniku pod dotično številko; v stolpec za pripombe v
stvar rešuje, na višji stopnji, sô vpiše v stolpec o izidu vpisniku.R pa se vpiše zaporedna številka vpisnika P.
označba kakor za prvostopno odločbo. Če se je posto ; pod katero je vpisana odpovedna stvar kot pravda.
panje glede več prizadetih oseb dokončalo na različne
(8) Če je združena odpoved s tožbo (§ 662., tretji
načine^ se vpiše označba, predpisana v § 263., od odstavek, cpp.), se takoj vpiše v pravdni vpisnik.
'
stavku ( s ).
(8) Če "je odločba o izidu, ki je vpisana v istem letu,
Označba, dà je stvar dokončno rešena,
-v kateri je stvar zasnovana, prestala veljati zbog sklepa
višjega' sodišča o postavitvi v prejšnji stan ali o razve
,
§291.
ljavitvi, dobi vpis znak dokončne rešitve in se vrše
0)
Pravna
stvar
se
označi
za dokončno rešeno:
nadaljnji vpisi neglede na to, da. je tak znak naprav
1.
če
zadobi
plačilni
nalbg
v mandatnih ali Jneljen; toda če je prestala veljati odločba v poznejšem letu^
se stvar, če je že bila označena za. dokončno rešeno, ničnih (čekovnih) stvareh pravno moč;
2. če se objavi sodba po pripoznavi ali odpovedi ali
iznova vpiše (§ 286.).
v malotnih stvareh vpričo obeh strank;.
9
( ) V stolpec za pripombe, razen pokazovanja, ome
3. v drugih primerih, ko se odločba, s katero je'
njenega v § 263., odstavku ( 3 ), se vpiše: .
stvar v prvi stopnji dokončana, vroči tudi poslednji pri-,
ч
a) če se je priznala kakšni stranki siromaška pra zadeti osebi;
vica ali je gotovo, da je iz drugega razloga oproščena
4. če še je sklenila poravnava ali tožba umeknila;
plačila sodnih taks, ali če se morajo vpisati takse v
5. če preide pravdno postopanje po predpisih graspisek po zSakonu o sodnih taksah: označba »ost«; . ...
[
jânskega
zakonika v4 nesporno;
b) p r i malotnih stvareh: Mal; p r i mandatnih stva-6. če postopanje za vse udeležence počiva;
reh: M,.pri meničnih (čekovnih) stvareh: Men, p r i trgo
!
7* naposled ob koncu leta:
vinskih (pomorskih) in rudniških stvareh: T;
a) če se je tožba vrnila zaTadi popravka ali dopol-,
c) če postopanje počiva ali je prekinjeno: >mir«"ali
>pre«, v poslednjem primeru z označbo dneva, ko se je, nitve, pa se ni iznova predložila in je pretekel rok,
določen za i o , ali ako rok ni bil določen, če ni bila f
postopanje prekinilo;
vnovič vložena v mesecu dni;
č) če preteče rok za odgovor na tožbo brezuspešno:
b) Če se tožba ni mogla vročiti in je pretekel mesec
»no« z označbo dneva, ko je rok za odgovor iztekel;
, dni, odkar je bil tožitelj brezuspešno pozvan, naj poda '
d) dan, ko se je vložilo pravno sredstvo, k o so se potrebni predlog;; • . , ' . [
4
'.••'•„
Ppslali spisi višjemu sodišču in ko se prejme odločba'
c) če je potekel r.ok za odgovor n a tožbo, pa, đ o .
višjega sodišča; v istem stolpcu je navesti vsebino od-, ;
ločbe višjega sodišča k a r moči kratko,' n. pr. >priziv konca leta ni bil podan predlog po § 494. cpp.; ; . .', '._.'}
zavrnjen«;
.
,
,č) če je nadaljevanje postopanja zavisno od predor
e) združitev več pravd, in to p r i glavni' stvari: »s logov stranke, n. pr. v primerih .§§375., prvega odstavka, •
tem združen P (ali Pa, odnosno P o ) . . . « , pri ostalih § 256., petega odstavka, cpp., i n stranka predloga do
konca leta ni podala.
stvareh: »združeno s P (ali Pa, odnosno Po) .\.«. ;
10
'.'(*)
č e sé nadaljuje kakšna stvar, ki je po odstav
( ) Poleg zaznamkov, omenjenih v odstavjm (*), se
]
l*hko postavijo v stolpec za pripombe tudi še drugi ku ( ), št. 1.—6., označena za dokončno rešeno, še v
zaznamki, ki se smatrajo v poedinem primeru za pri .istem letu zbog razveljavitve odločbe," ob kateri je bila*
označena za takšno [§ 288., odstavek '(*)], ali zbog pre
merne.
vzema (vnovične pokrenitve) postopanja,
ki je počivalo,
Združevanje več stvari.
se prečrta po § 269., odstavku ( 4 ), znak dokončne rešitve.
Toda če se nadaljuje postopanje v teh primerih po
§ ^ 9 - [.
izteku leta ali se nadaljuje stvar, označena za dokončno
Če je združenih več stvari zaradi skupne razprave rešeno po • odstavku i1)'; š t 7., se izvrši vpis iznova,
*ö razsoje, se postavi na zapisnike, izvirnike itd. oznaka ; (§ 286.K .-.,•.
. ;;,
,• spisov glavne stvari.. V .vpisniku se izpolni stolpec o
8
1
(
)
Kjerse
vodita
posebna vpisnika Mal in Men*.,
*zidu za vsako združeno stvar pod dotično zaporedno
je
uporabljati
prednje
odredbe
smiselno tudi na stvari,
številko. . .'..
vpisane v njih.
, ~
Odpovedi
,
' , •
' ••
' ' ' Osebni imenik. * ,
.
§ 290.
l
( ) Odpovedi rabokupnih pogodb (§ 695. cpp;) in
"... ;.-'•.§ 2 9 2 .
.-' •
,
Predlogi za izdajo naloga, da se predaj (prevzemi) rabo(*)• Za-vsak pravdni vpisnik se vodi osebni imenik
«üpna 8 t v a r (g 0Q2 cpp.), se vpišejo v vpisüik R. Spisi
86 osnavljajo, urejajo in označajo po §§,273. do 275. če po obrazcu posi. št. 89. V osebni imenik se vpiše rod*- *
pstahejo zbog umeknitve odpovedi, postavitve skrbnika, binsko in rojstno ime iožiteljevo in toženčevo.": Vrsta zvršilnega predloga itd. novi ßpisi, ;se..združijo ti s vpiffov. se ravna p.o rodbinskih imenih' tožencev.
;(') Kjer se vodita posebna vpisnika Mal in Men,^vimi spisi v en spis.
/
tìftw- Qe" se podajo zoper.'odpovedi j[nalpge,, da se se vodi zanju skupni .imçnjk z vpisnikom P, odnosno Poi ;
Predaj stvar itd!) pravočasnolusovórù se Vodi stvar dalie •če se vodita v istem oddelku sodne pisarne«
«
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Izvršilne stvari.

panja o prisilnem vnovčenju [§ 296., odstavek ('M, ki se
označi v stolpcu 10 s >pv«. Pri tem «e prečrta pošev z
barvnikom prejšnji vpis v prvem stolpcu vpisnika. '
.

.

.i

-

Vpisovanje v vpisnik L

Vpisnik za izvršilne stvari.

§ 296.
(i) V stolpcih 4 in 6 se navede tudi zahtevek, čigar,
(*) Vpisnik I po obrazcu posi. št. 71 vodijo samo ; izvršba (zavarovanje) se zahteva.
а
( ) V stolpcih 6 do 12 se označi dan sklepa, s kate
sodišča, ki opravljajo izvršbe.
rim
se
dovoljuje dotična izvršba. Če se predlog za iz
' (*) V. vpisnik I se vpišejo:
vršbo,
podan
izvršilnemu sodišču, na prvi stopnji zavrne,
1. predlogi, podani izvršilnemu sodišču za dovolitev
5
izvršbe (zavarovanja), vštevšl predloge za prisilno izter je postopati po § 288., odstavku ( ). Ce je predlaganih
več
izvršilnih
sredstev,
se
izpolni
vsak.
dotični stolpec in •
javo stroškov (pristojbin), denarnih kazni in povračilo
vsak izmed njih se označi s črkami po abecednem redu,
stroškov kazenskega postopanja itd.;
2. prošnje za opravo izvršbe, prispele od sodišč, ki na katere je potem pokazovati v stolpcu 15 in v stolpcu
za pripombe.
so dovolila izvršbo;
(*) Ce se dovoli (ali zavrne) izvršba v zavarovanje
3. primeri, ko prenese sodišče, ki vodi graščinske
knjige [deželno desko, § 72., odstavek (»), zozk.], rud . (odnosno zaradi predhodne izpolnitve proti varščini), se
niške knjige ali zemljiško knjigo železnic, po § 23. ip. postavi pred označbo dneva v dotičnih stolpcih 6 do l i
(pod vodoravno črto) z barvnikom označba >zv< (zava
opravo izvršbe na sresko sodišče;
4.. prošnje in nalogi, ki se nanašajo na sodno odsvo- rovanje). Ta označba se opremi z znakom dokončne re
šitve, ko se pretvori izvršba v zavarovanje v izvršbo
jitev v stečaju (§ 131. stz.).
(») Več izvršb, pokrenjenih od Istegte. zahtevajočega zaradi plačila; v takšnem primeru se izvršba ne vpiše
•. '
'' '*
upnika zoper istega zavezanca na osnovi istega izvršil iznova.
(4) V stolpec 8 je vpisati dan opravljene cenitve, dan
nega naslova, se vpiše pod posebnimi številkami, če so
pokrenjene s posebnimi predlogi. Prošnja za razširitev opravljenega dražbenega naroka in dan sklepa o raz
izvršbe na nove telesne premične stvari! ki še niso bile delitvi kupnine, pred to označbo pa se postavi znak
obsežene s prejšnjo izvršbo, se ne vpišejo kot nova stvar. »cen« (cenitev), >dr« (dražbeni narok), »raz« (razdelitev
'
V ostalem se vpišeta vsak samostalni predlog za dovo kupnine).
(б) V stolpcu 9 se označa oprava rubeža z označbo.
litev izvršbe in vsaka prošnja za opravo kot nova stvar,
toda samo enkrat, in to tudi, če je predlaganih istočasno '' >rub>, rubež že zarubljenih stvari (§ 216. ip.) pa z
oznako spisov rubežnega zapisnika.
več izvršilnih sredstev.
:
4
.(*) Ce.se dovoli'prisilna uprava zarubljene pravice
( ) Ce je predlog za.prisilno dražbo ali za prisilno
ali
njena
oddaja v zakup (§§ 292. in nasi, ip.), se vpišeta
upravo združen s predlogom za dovolitev drugih izvršil
nih sredstev,* ne pa s predlogom za dovolitev prisilne v stolpec. 11 poleg dneva sklepa črki »pu« (prisilna
uprava).
osnove zastavne pravice, se spisi, ki se nanašajo na
(7) V stolpec 13 se vpiše dan, ko se vrne sodniku
dTUgâ izvršilna sredstva, po dovolitvi izvršbe lahko izlo
čijo v poseben spis. Ta spis se začne z zaznamkom po nalog za opravo (§ 393.), ker se zahtevajoči upnik ni
javil.
N
službeni dolžnosti in z enim odpravkom sklepa o dovo ob času
(8) V stolpec 14 se postavi dan, ko se je izjavil
litvi izvršbe in se vpiše v vpisnik I pod posebno šte
vilko. V stolpcu za pripombe pri novi številki je Doka odstop od prodaje premičnin po §§ 165., št. 3, 234.,
0), ip.
zovati na prejšnjo zaporedno številko, v stolpcu za pri odstavku
(e) Stolpec 15 se izpolni, ko se celoma ustavijo
pombe prejšnje zaporedne številke pa na novo zapo
poedine izvršbe, vpisane v stolpcih 6 do 12. Delna usta
redno številko.
vitev (utesnitev) izvršbe se ne vpisuje.
(10) V stolpec'za pripombe se vpiše to-le:
Stvari, ki se ne vpisujejo^ v vpisnik.
a) Ce se prenese oprava izvršbe deloma ali celoma
na
drugo
sodišče (§ 25. ip.), se to na kratko pripomni.
§294.
b) Ce se rubež ne izvrši zato, ker se je terjatev
(>) S predlogi za dovolitev izvršbe, ki niso podam pred opravo' rubeža plačala ali ker se niso našle stvari,
izvršilnemu sodišču, je ravnati kakor z nadaljevanjem ki se smejo po zakonu zarubiti, ali ker zavezanca ni
pravne stvari, po kateri je izdan izvršilni naslov, ali pa bilo najti, se postavi v stolpec za pripombe označba >pl< s
se vpiše, če to ni mogoče, v vpisnik R.
(plačano) ali >nst< (ni stvari) ali »n. n.«, (zavezanca nI
(*) Prošnje izvršilnega sodišča za opravo poedlnih moči najti). Poleg tega se lahko, zaznamuje tudi odre
izvršilnih dejanj kakor tudi prošnje za prodajo trgovin ditev naroka za prodajo s »prod« (prodaja) in narok,
skih ročnih zastav se vpišejo v vpisnik Pem.
kakor tudi odložitev ali prekinitev izvršbe z označbo ^
•predpisa § 41. ip., § 11. stz., § 14. zpr. itd. r.
c) Za zaznamek »ost« velja to, kar je rečeno v § 288.,
Razdelki vpisnika I.
odstavku ( e ), točki a ) ; za zaznamek o pristopu pa U>r
§ 295.
kar, je rečeno v § 800.
Kjer Je to namenu primerno, se določi v vpisniku I
\ "poseben razdelek za prisilne uprave in za prisilne dražbe
( Označba, da Je stvar dokončno rešena.
nepremičnin. V tem primeru je uporabiti glede stvari,
. "• •_ . § 2 9 7 .
• • '•'•;/';•• ' ' " / : " : ' ' ; ' " • '
po katerih so združene prisilne uprave in prisilne dražbe
l1) Izvršilne stvari, 'vpisane' v stolpelh '.7. in 'ŠLai^
z drugimi prisilnimi sredstvi, predpis § 298., odstav
9
ka (4), o izločitvi. V ta razdelek se prenesejo tudi posto označene š >pik v stolpcu 11 [§296., 'odstavek(")], ?
§ 298.

I '
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označijo za dokončno rešene, če se je dovolitev izvršbe
v celoti pravnomočno zavrnila; razen tega pa tudi, če
je izvršba popolnoma ustavljena ali je v postopanju
prisilne dražbe izdan sklep o razdelitvi kupnine.
(-) Druge' izvršilne stvari se označijo za dokončno
rešene, čim je dovršeno postopanje, ki se vodi po službe
ni dolžnosti, in je nadaljevanje možno edino na predlog
zahtevajočega upnika, n. pr. če se rubež ni opravil zbog
plačila ali ker so stvari izvzete od rubeža ali ker zave
zanca ni bilo moči najti; nadalje če je izvršba ustavljena
ali je ustavljeno prodajno (dražbeno) postopanje po
§ 234., odstavku (*), ip. v zvezi s § 165., št. 3., ip. ali je
izvršena razdelitev kupnine ali je zahtevajočeinu upniku
izročena dosežena kupnina (§ 235. ip.) itd. Izvršbe, s
katerimi se osnavljajo prisilne zastavne pravice, se ozna
čijo za dokončno rešene takoj, ko se vpiše zastavna pra
vica v zemljiško knjigo, izvršbe na denarne terjatve pa
takoj po prenosu terjatve. Če prenos terjatve ni pred
lagan ali se odredba za rubež premičnin sodniku vrne
zbog tega, ker se zahtevajoči upnik ni v treh mesecih
prijavil [§ 217., odstavek ( 2 ), ip.], se stvar takoj označi
za dokončno rešeno. Ce se uporablja po kakšni stvari
več načinov izvršbe, se lahko označi za dokončno rešeno
šele, ko so podani za to pogoji glede vseh načinov
izvršbe.
(8) Če se nadaljuje v izvršilni stvari po označbi, da
je dokončno rešena, poslovanje v istem letu, v katerem
je Btvar zasnovana, n. pr, zato, ker je rekurzno sodišče
sklepno ustavitvi izpremenilo ali razveljavilo, se stvar
ne vpiše iznova, marveč se samo prečrta znak dokončne
rešitve. Če se poslovanje v kakšnem poznejšem letu
nadaljuje, kakor tudi, če se poda po označbi dokončne
rešitve predlog za opravo razodetne prisege, se stvar
iznova vpiše.
Osnovanje spisov.
§ 298.
X1) Rubežni zapisniki dobe posebne podštevilke.
Vlagajo se ali v spise kot priloge ali pa se hranijo
ločeno do prestanka vseh zastavnih pravic.
(*) V postopanju o prisilni dražbi (prodaji) in pri&
ilni Upravi se vedno izdela vročevalna pola po obrazcu
Posi. it. 82. Če se uporablja ta pola v vročilni odredbi,
je zavračati na njeno redovno številko.
(•) Dan vročitve sklepov, ki se pošiljajo večjemu
Številu prizadetih oseb, se vpiše v vročevalno polo po
vročilnicah. Sodnik. preizkusi točnost tega vpisa. VročilDice morajo ostati v spisih tudi še po vpisu v vročevalno
Polo, dokler imajo pomen za postopanje.
(*) Predlogi za opravo razodetne prisege, podani v
zvezi z izvršilnim postopanjem, se. vlagajo v spise izvr
šilne stvari; samostalni predlogi te vrste, podani od
državnega pravobranilstva [§ 46., odstavek (•), ip], se
ypilèjo v vpisnik R.
'•.,.•"•"'

sege ; popis se vodi po abecednem redu ali kronološki
po zaporednih številkah; v tem drugem primeru se vodi
tudi osebni imenik. Pri večjih sodiščih se more voditi"
popis v obliki kartoteke (§ 368.).
(') Če se podajo predlogi po § 46. ip., ugotovi sodna
pisarnica pred izročitvijo spisov sodniku po popisu za
tekoče leto in za tri predhodna leta, ali se je razodetna
prisega že opravila in zaznami to na spisu. Prav tako
ugotovi izvršilni organ pred izvršitvijo pripora, ali je
opravljena prisega po kakšni drugi stvari (§ 48. ip.).
Pristopi.
§ 300.
(*) Če se naj po kakšni izvršilni stvari glede na to,
da izvršilno postopanje iste vrste Že teče, izvede posto
panje s pristopom k prejšnji glavni stvari (§§ 85., 112.,
220. ip), se ta vendar vpiše kot nova številka v vpisnik I.
Na spisih stvari, ki pristopa, in v vpisniku, v katerega je
ta stvar vpisana, in to v stolpcu za pripombe, se zaznämi
z rdečilom: »Pristop k i . . ;«. Oboje se prečrta, čim pre
stane zveza za postopanje glede upnika, ki je pristopil.
(2) Vsi spisi, ki sé nanašajo izključno na stvar samo
enega upnika, n. pr. na odložitev ali odgoditev, predlog
kakšnega upnika po § 38., odstavku (*), št. 7., ali § 46.
ip., se vlagajo v spise te stvari. Vsi spisi, ki se nanašajo
na postopanje za vnovčenje ali razdelitev, ki je skup
no za več upnikov ali se nanaša na več upnikov, se
vlože v glavni spis [§ 273., odstavek («)]. Glavni spis
ostane takšen, dokler tudi le eno teh postopanj še teče.
(a) Če vodi upnik (n. pr. zaradi rubeža novih pred
metov) postopanje, s katerim je deloma pristopil k dru
gemu postopanju, deloma pa ga vodi samostalno, se
njegova stvar ne smatra za glavno; zoper enega zave
zanca obstoji lahko samo en glavni spis.
(*) Dokler ne prestane pristopno razmerje, se hra»
nijo vsi spisi v skupnem zvezku spisov. Če se ustavi
poslovanje po eni teh stvafi, se njeni spisi izločijo iz
zveze; če se ustavi poslovanje samo po glavni stvari,
ostane glavni spis v zvezku, spisov.
Pristop k prisilni upravi, k prisilni dražbi (prodaji) in
k prisilnemu vnovčevanju pravic,
§ 301.
(') Če se dovoli pristop k prisilni upravi ali k pri
silni dražbi nepremičnin ali k prisilni upravi (oddaji
v zakup) drugih pravic, se vloži izvirnik sklepa, s kate
rem se je izrekel pristop, v glavno stvarc En odpravek
tega sklepa se vloži v spise stvari, ki je pristopila, kot
nova redovna številka.
(a) V glavni stvari se zaznami z rdečilom zunaj na
spisih, in. v stolpcu 3 vpisnika oznaka stvari, ki je pristo
pila (»pristopila I . . . « ) . Oboje se prečrta, čim prestane
zveza s stvarjo, ki je pristopila. Po glavni stvari se,lahko v
vodi pregledna pola po obrazcu posi.,št. 91.

Popis rasodetnib priseg.

§ 209. .
(*) Sreska sodišča vodijo po odredbi predsednika
Relacijskega sodišča popis o opravljenih razodetnih
Prisegah, vštevši prisege po § 111. stz. in § 86. zpr. Popis
J * katerega se ne more uporabiti obrazec .posi. št. 90)
ј>овега ime, eventualno tudi poklic in naslov tistega,
** opravlja prisegOj oznako spisov, in dan oprave pri

Pristop k prodajnemu postopanju premičnin.
§ 302.
Čim je ugotovljeno, da je prodati premičnine za
račun.- več zahtevajočih upnikov, se osnuje v glavnem
spisu tudi pregledna pola po obrazcu posi. št. 91. Tu
se vpiše v. stolpec 4 zaporedna številka vseh .predmetov,-.
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se ustavi izvršba glede enega zahtevajočega upnika, ali
prodajno postopanje glede vseh predmetov, katerih pro
daja je dovoljena enemu zahtevajočemu upniku, se po
stavi poleg njegovega imena v stolpcu 2 pregledne pole
znak dokončne rešitve z barvnikom, pri čemer se označi
vrsta ustavitve. Ustavitev (odložitev) glede poedinih
predmetov se zaznami v stolpec za pripombe.

Vpisnik rubežev (§ 218. ip.).
Občne odredbe.
§ 303.
(») Pri sreskih sodiščih, pristojnih za opravo izvrš
be, vodi izvršilni oddelek (§ 37.) ali pa oddelek sodne
pisarnice izvršilnih sodnikov zaradi evidence o sodnih
zastavnih pravicah na premičninah vpisnik rubežev za
vse sodišče obenem ali ločeno za vsak oddelek. Vpisnik
rubežev se osnuje praviloma v obliki knjige po obrazcu
posL št. 92 za približno tri leta z abecednim osebnim
imenikom.
(?) Pri sreskih sodiščih z manj posli se osnuje abe
cedni vpisnik rubežev brez posebnega osebnega imenika.
(») Pri sreskih sodiščih z večjim številom poslov
se vodi lahko vpisnik rubežev v obliki kartoteke, ozna
čene v § 368., po obrazcu posi. št. 93 (listki o rubežih).

ranja (§ 306.), je navesti dan uvedbe
(ustavitve).

in dovršitve

Izbrisi v vpisniku rubežev.
§ 306.
(») Ce prestane zastavna pravica enega upnika glede
vseh predmetov zbog ustavitve izvršbe ali zbog izteka
roka iz § 215. ip. ali zbog prodaje, se prečrta njegovo
ime v vpisniku rubežev (na listku o rubežu) z barvni
kom. Da se izbrišejo vpisi, ki so postali med časom brez
predmetni, pregleda sodni starešina vpisnik rubežev
najmanj enkrat na leto, pri čemer uporabi rubežne za
pisnike in vpisnik I, po potrebi pa tudi dotične spise.
( s ) Za izbris zastavne pravice po odstavku (•) ni
treba sodnikovega sklepa; toda v dvomljivih primerih
je vprašati sodnika za navodilo.
(3) Ko so vse zastavne pravice pod eno zaporedno
številko vpisnika (na enem listku) izbrisane in ni več
niti zaznamkov po § 305., se označi zaporedna številka za
dokončno rešeno, listek pa se vzame iz kartoteke. Iz
kartoteke vzeti listki se skupno hranijo y arhivu v enem.
ali več omotih [§§ 172., odstavek ( 2 ), 176., odstavek (*)]..
Spisi in rubežni zapisnik se oddajo arhivu. Ob novem
rubežu se sestavi nov rubežni zapisnik.
Prehod z vóditve v obliki knjige na voditev v obliki
' kartoteke.

Vpisovanje v vpisnik rubežev.

§ 307.

§ 304.

Ce se preide z voditve v obliki knjige na voditev
v obliki kartoteke, se osnuje pri vsakem novem (§ 216.
ip.) in dopolnilnem rubežu listek, na katerega se pre
nesejo vse prejšnje zastavne pravice, ki niso prestale.
Po izteku enega leta se izvrši prenos preostalih zastav
nih pravic, ki so še v veljavi.

(i) Prvi vpis v vpisniku rubežev (vložitev novega
listka o.rubežu v kartoteko) se izvrši v dveh dneh po
opravi rubeža. Ce je izvršilni organ odsoten nekoliko
dni, se vpišejo opravljeni rubeži prvi dan po njegovem
povratku. Prav tako se zapišejo brez odlašanja pred
pisani zaznamki (§§305., 310.) in se izvrše predpisani
izbrisi (§ 306.). Zato je priobčiti dotični spis uradniku,
ki vodi vpisnik rubežev.
(») Uradnik, ki vrši vpise v vpisnik rubežev (v kar
toteko), potrdi to s svojim podpisom na rubežnem za
pisniku ali na sklepu, ki ga je vpisati.
( s ) Za vsakega zavezanca se lahko osnuje v vpis
niku rubežev samo ena zaporedna številka, v kartoteki
pa samo en listek. Ko je. listek popolnoma izpisan, se,
prilepi dopolnilni listèk. Ce se vodi vpisnik rubežev v
obliki knjige in je več zahtevajočih upnikov, se navedejo
njih imena s črkami po abecednem redu; pri vpisu
v druge stolpce je pokazovati na te črke. Izvršbe v za
varovanje se označijo kot takšne z besedo >Zavarovanjec
'.•'.-:

§305.

' Ce-ìzve Izvršilno sodišče, da je uvedeno zoper
osebo, ki p'rebiva v : njegovem območju,: stečajno posto
panje atf pogtopanje za prisilno poravnavo zunaj stečaja,
zaznami'to V-vpisniku rubežev (na. listku o rubežu), pri
čemer zapiše oznako spisov, stečajnega sodišča, od
nosno poravnalnega sodišča. Ce dolžnik v vpisniku (na
listku) še ni vpisan, se osnuje zaradi voditve nadzora
o tem zaznamku ènâ številka v vpisniku rubežev (en
listek). Ko se stečaj odpravi, odnosno poravnalno posto
panje konča ali ustavi, se zaznamek izbriše (se vzame
listek ia kartoteke}. Da J» moči izračunati roke zasta

Uporaba vpisnika rubežev v izvršilnem postopanju. ,
§ 308.
Izvršilni organ mora ugotoviti : pred opravo, rubeža
premičnin: 1. ali. teče stečajno postopanje ali poravnalno
postopanje, kot zadržek za. opravo rubeža; 2.;ali obstpje
zoper istega zavezanca že zastavne-pravice na ;prerničninah, odnosno ali. se nâj rubežni zapisnik ; nadaljuje.
Zastavni popisi v zavarovanje najemnine in zakupnine.
§

309.

.

• : . . . • • ' < : •

(»J Zapisniki o zastavnih popisih premičnih. stvari,
prinesenih od najemnika (zakupnika), sestavljeni na
zahtevo najemodavca (zakupodavca), ki ima po grajâiiskem zakoniku na njih zastavno pravico, se odstopijo
sodišču (sodnemu oddelku), pristojnemu za opravo ru
beža premičnin; d a jih vpiše v poseben, razdelek vpis
nika R. K temu razdelku vpisnika R se vodi po potrebi
osebni imenik po imenih dolžnikov. Te predpise je upo
rabljati smiselno tudi, če je sodni oddelek, v,katerem
se je zastavni popis sestavil, pristojen za opravo izvršbe,
na premičnine.
,
J
'
.
(») Zastavni popis mora upoštevati sodišče v p " *
merih § 235. ip. in ko določa naroke za razdelitev:
kupnine.

i.«fl
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Administrativne zastavne pravice.
§ 310.
V zvezi s predpisi § 218. ip., § 160. zakona o obč
nem upravnem postopku z dne 9. novembra 1930. (»Služ
bene novine« št. 281/XCIII)* in.člena 35., drugega in
tretjega odstavka, uredbe o zavarovanju, prisilnem iz
terjevanju in neizterljivosti davkov z dne 19. novem :
bra 1928., »Službene novine« Št. 304/CI,** se predpisuje
to-le:
1. Občna upravna in davčna oblastva obveste takoj
pristojno izvršilno sodišče bodisi z vročitvijo svojega:
rubežnega zapisnika, bodisi s kratkim izpiskom iz njega
o zastavnih pravicah, pridobljenih na telesne premične
stvari, in zahtevajo sporočila, ali in na katerih zarubljenih predmetih je sodišče opravilo rubež.
' 2. Uradnik, ki vodi vpisnik rubežev, zaznami, če že
obstoji vpis (ali listek o rubežu) in gre za iste zarubljene predmete ali za nekatere od njih, v stolpec za ru
bež v rubežnem vpisniku in v rubežni zapisnik ime
upravnega (davčnega) izvršilnega oblastva, številko in
dan administrativnega rubeža in višino terjatve, n. pr.:
»Sresko načelstvo Rab, dne 30. marca 1933., štev. 51,
80-— Din«, v zapisnik pa tudi še, za katere predmete
gre, če administrativni rubež ne obseza vseh predmetov,
ki so zarubljeni po sodišču. Ta zaznamek se ne napravi,
če v vpisniku rubežev glede istega zavezanca ni polnoveljavnega vpisa.
3. Na zapisnik o administrativnem rubežu se po
stavi zaznamek »sodni rubež«, in se zapišeta datum in
poslovna številka sodnega rubeža.
4. Nato se vrne zapisnik (izpisek, zahteva) oblastvu,
ki ga je sodišču poslalo. ,
5. Ce je bil sodni rubež opravljen pred administra
tivnim, se začeta administrativna izvršba ne nadaljuje,
ampak zahteva upravno (davčno) oblastvo, od izvršilnega
sodišča, po razmerah, takoj prodajo po § 220. ip.
6. Administrativne zastavne pravice, zaznamljene v
• vpisnik rubežev ali v rubežni zapisnik, je upoštevati,
Preden se izroči zahtevajočemu upniku ostanek kupnine
(§ 235. ip.) kakor tudi ob določitvi naroka za razdelitev
kupnine. •••':'
>. •
7. Ce se je opravil administrativni rubež pred sod
nim, izvede upravno (davčno), oblastvo začeto izvršbo;
бе ostane po izplačilu njene terjatve in izvršilnih
stroškov še kaj, se izroči presežek dotičnemu izvršil
nemu sodišču.
- 4. p o g l a v j e .

Začasne odredbe.,
Vpisnik za začasne odredbe.
§311.
" . P j ' V vpisnik Pn po obrazcu posi. št. 72 se vpišejo
samostalno samo tisti predlogi za dovolitev začasnih odr
edb, ki so se podali prej, nego se uvede pravda ali iz
vršilno postopanje (§ 329. ip.). Drugače se ti predlogi
ûe
vpisujejo posebej v vpisnik, ampak se vlagajo v
Pravdne, odnosno v izvršilne spise.
(s) Ce poda ista stranka zoper istega nasprotnika
v
<& posebnih predlogov za dovolitev več začasnih odredb,
:

* »Službeni list« št. 26/4 iz 1. 1931. :
. ** »Uradni ; liete.."št 32/8 iz L 1929.

se vpišejo ti predlogi, tudi če se nanašajo na teto zahte
vo, vsak pod posebno zaporedno številko vpisnika. Ce se
ti predlogi pozneje združijo (§' 25. ip.), se zaznami tov
stolpcu za pripombe pri glavni stvari z besedami: »S tem
združena P n . . . « , pri ostalih združenih stvareh pa z be
sedami: »Združena s P n . . . « .
(3) Ce se prej zavrnjeni predlogi iznova predlože,
se vpišejo v vpisnik pod novo zaporedno številko. Ne
vpiše se pa predlog iznova, če sodišče ni takoj dovolilo
začasne odredbe, ampak je zahtevalo dopolnitev pred
loga [§ 338., odstavek C), ip-].
Vpis v vpisnik Pn. Označba, da je stvar dokončno rešena.
§ 312.
(') V stolpca 7 in 8 se vpiše (zaradi kontrole roka,
določenega v § 345. ip.), dan, ko je ,bil predlagatelju
sklep vročen.
(2) V stolpca 9 in 13 se zaznamijo datumi odrejenih
ustnih razprav takoj, ko se poedina razprava odredi.
( s ) Odredbe, izdane, po § 350. ip. glede stvari, vzetih
v hrambo, se vpišejo v stolpec za pripombe, kjer se
zaznamita kratka vsebina izdane odredbe in datum, ko
se je izdala.
(*) Če naj izda o predlogu, podanem v smislu
§ 348. ip. zaradi ustavitve ali utesnitve začasne odredbe,
odločbo drugo sodišče, ne pa tisto, ki je začasno odredbo
dovolilo [§ 348., odstavek ( 2 ),ip.], to poslednje ne izpolni
stolpcev 13 do 16.
(") Stvar se označi za dokončno rešeno, ko zadobl
moč sklep, izdan o predlogu, naj se izda začasna odredba.
(°) V ostalem je uporabljati smiselno tudi tukaj
predpise tega poslovnika o pravdnih stvareh (2. po
glavje).
5. p o g l a v j e .

Nesporne stvari.
Spiski rojstev in smrti.
§813( ) Sodišča, morajo skrbeti, da se postavi v vseli
primerili, v katerih zakon to predpisuje, varuh in uvede
zapuščinska razprava. To se. vrši po spiskih, ki jih' ob
časno vročajo sodiščem voditelji matic o rojstvih neza
konskih otrok. (§ 184. np.) in o primerih smrti (§32. np.).
(2) Nesporni oddelek sodne pisarnice vpiše ome
njene spiske v poseben oddelek vpisnika R (§ 353/).
Zaradi redne voditve nadzora o vročanju teh spiskov
se lahko odredi v ; tem razdelku vpisnika R za vsakega
voditelja matice posebna zaporedna številka vpisnika za
vse leto. Prostor te zaporedne številke se razdeli z vodo
ravnimi črtami v 12 delov za vpisovanje spiskov za poedine mesece. Prvi spisek v letu dobi zaporedno štei
Vilko š podštevilko (redovno . številko) 1, ostali spiski
pa isto zaporedno številko z ustreznimi podštevilkami.
r

: Stvari zapuščinskega postopanja.
Vpisnik 0.
' §;311

. ...

['..'•

'..• ,'

.', V vpisnik 0 po obrazcu po&l. št. 73 se vpišejo:
,. i.'vsi-primeri, smrti, prijavljeni sodiščem, razen
tistih,, za katere, se-smrtovnica (poročilo, o smrti, § 46.
np.) ne sestavlja;
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2 vsi drugi primeri, po katerih je sodišče pozvano,
postopati z zapuščino po predpisih nespornega postopa
nja; taki primeri so n. pr.: odločba o proglasitvi neizvestnika za umrlega, odločba, da je neizvestnikova
smrt dokazana, in primeri smrti inozemcev, ki so za
pustili imovino v naši državi.
Osebni imenik vpisnika 0.
§ 315.
K vpisniku O sé vodi osebni imenik po obrazcu
posi. št. 94.
Vpisovanje v vpisnik 0.
§ 316.
(') Pred vpisom se ugotovi po imeniku glede na da
tum smrti, ali je primer ža vpisan.
2
( ) V stolpcih 6 do 14 vpisnika O se označi dan od
ločbe, y stolpcih 6 in 8 tudi sodišče, kateremu se je stvar
odstopila.
3
( ) Stolpec 7 se izpolni, če se odloči, da ne bo za
puščinske razprave zato, ker ni imovine (§ 59., prvi
odstavek, np.), in če se odloči, da ne bo zapuščinske
razprave po službeni dolžnosti iz razlogov, navedenih v
§ 59., drugem odstavku, np. Smiselno je postopati, če se
pokaže po izvršenem vpisu stvari v vpisnik, da smrtov
nice ni bilo treba sestaviti. Poleg datuma rešitve se
vpiše v prvem in tretjem primeru: »§ 59., prvi odst.t,
v drugem primeru pa >§ 59., drugi odst.<. Če se pozneje
vrši razprava, se razveljavi ta vpis z znakom dokončne
rešitve (§ 269.).
(*) Stolpec 13 se uporabi, če se prepusti zapuščin
ska razprava inozemskemu sodišču (§ 26., drugi odsta
vek, np.) in če je uveden o zapuščini stečaj (§ 61. np.,
$ 68., prvi odstavek, stz.).
( s ) Ko se spisi po odmeri takse ali po postopanju
pri notarju sodišču vrnejo, se prečrta datum, vpisan v
stolpcih 10 in 14.
(") Po vpisu v stolpcih 6 do 9 ali 11 do 13 se označi
stvar za dokončno rešeno [§ 264., odstavek (*)]: Če se
pozneje najde imovina ali izjava poslednje volje, se
stvar ne vpiše iznova, ampak se po potrebi (kakor n. pr.
v primerih § 142., tretji odstavek, np.) vpisi, v stolpcu
7 ali 13 razveljavijo z znakom dokončne rešitve. Toda
če se nadaljuje postopanje šele po dovršitvi leta, v ka
terem je stvar bila označena za dokončno rešeno, se
vpiše iznova (§ 286.).
Vpisnik preklicnih stvari (Os).
§317.
(*) V vpisnik Os po obrazcu posi. št. 74 se vpišejo
pod posebno številko za vsako osebo:
1. prijave o sprejemu v zavod za duševne bolezni
ali podobni zavod (§ 197. np.);
2. predlogi za preklic ali vloge, s katerimi se za
hteva, naj se vodi postopanje zaradi preklica (§189. np.);
3. predlogi, da se vrni svojepravnost ali izpremeni
odvzeta svojepravnost (§ 195. np.),
4. predlogi za podaljšanje očetovske oblasti. Toda
predlogi pod 3., 4. in 5. se vpišejo samo, Če se pri so
dišču ne vodi kakšen varstven (skrbstven) spis, na ka
terega se tak predmet nanaša; Če se pa vodi, je predlog
spisom pridružiti.

2

( ) Na postopanje zaradi sprejema v zavod za du
ševne bolezni ali podobni zavod se nanašajo stolpci 5,
6. in 15; na postopanje zaradi preklica ali podaljšanja
očetovske oblasti se nanašajo stolpci 7 do 12, 15 in 16;
na postopanje zaradi vrnitve svojepravnosti ali izpremembo odvzete svojepravnosti stolpci 13 do 16.
(') Če se naj odloči istočasno o sprejemu v zavod in
o preklicu, se izdelata dva spiska, od katerih se vpiše
prvi vselej, drugi pa praviloma [odstavek (*), posled
nji stavek] v vpisnik Os.
(*) V stolpec za pripombe se vpiše vložitev, pred
ložitev višjemu sodišču in izid pravnega sredstva.
B
( ) Stvar se označi za dokončno rešeno, čim je iz
polnjen kateri stolpcev 5 do 16; če se je pa izreklo, da
je sprejem v zavod nedopusten (stolpec 6), se póstavi
ta označba šele, ko prispe poročilo o izvršenem odpustu
iz zavoda.
Posebni predpisi za sprejem v zavode za duševne bolezni.
§318.
Prijave zavoda (§ 199., drugi odstavek, np.), o po
trebi, podaljšati pridržanje čez odrejeni rok, in predlogi
za odpustitev iz zavoda se ne vpišejo v vpisnik, prav
tako tudi ne prijava, da je neozdravljena oseba, ki je bila
odpuščena po izdanem odloku o sprejemu v zavod, bila
vrnjena v zavod pred pretekom roka za pridržanje v
zavodu. Naspro'tno .se vpiše pod novo številko v vpis
nik Os prijava o vrnitvi v zavod osebe, ki je bila od
puščena kot ozdravljena, kakor tudi prijave o povrnitvi
v zavod bolnih oseb po izteku roka za pridržanje v
zavodu.
Osnovanje spisov.
§319.
(') Za postopanje o sprejemu v zavod za duševne
bolezni in podobni zavod se osnujejo posebni spisi [pri
merjaj § 317., odstavek (')]-. Če se vpiše prijava po § 318.
v vpisnik pod novo številko, je tudi treba osnovati nove
spise.
I
(2) Nasprotno se osnujejo posebni spisi vpisnika Os
za postopanje zaradi preklica, podaljšanja očetovske ob
lasti, vrnitve svojepravnosti ali izpremembe odvzete
svojepravnosti samo, če pri istem sodišču ni že spisov o
varstvu (skrbstvu) nad dotično osebo. Če takšni spisi
obstoje, se predlog za preklic, predlog za vrnitev svoje
pravnosti ali za izpremembo odvzete svojepravnosti ali
predlog za podaljšanje očetovske oblasti z njimi združi.
(*) Ko se postavi začasni pomočnik, se pridružijo
spisi, ki se nanašajo nanj, spisom vpisnika Os. Samo če
nastopa varstveno (skrbstveno) sodišče, ki ni obenem
preklicno sodišče (§ 200. np.), se osnujejo spisi, ki se
vpišejo v zapisnik S.
Začasni odstop spisov iz vpisnika Os drugim sodiščem.
§ 320.'
Sodišče, ki je izreklo odločbo o pridržanju v zavodu,
da svoje spise na razpolago preklicnemu sodišču, to pa
varstvenemu (skrbstvenemu) sodišču dotlej, dokler so
mu potrebni; ob opravljanju poizvedb v postopanju pri
enem sodišču je po možnosti upoštevati zahteve posto
panja pri drugem sodišču; prepisov zapisnikov, izve
denskih mnenj itd. ni izdelovati; ponovno zaslišanje teh
oseb je treba po možnosti preprečiti. .
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Varstva in skrbstva.
Vpisnik za varstvene in skrbstvene stvari (S). Spisi
varstvenih in skrbstvenih stvari.
§321.
(') V vpisnik S po obrazcu posi. št. 75 se vpišejo
vsa varstva in skrbstva, odnosno vse stvari, po katerih
se mora postaviti varuh ali skrbnik maloletnim, odsot
nim, nerojenim, spočetim, neznanim ali pravnim osebam,
ali po katerih se morajo izdati odredbe za zavarovanje
njihove imovine ali za njeno upravljanje ali za zavaro
vanje njih vzgoje ali vzdrževanje.
2
( ) V vpisnik S se vpišejo nadalje odločbe o po
polnem ali delnem preklicu ali podaljšanju očetovske
oblasti, če še ni spisov vpisnika S. V teh primerih se
glede voditve varstva ali skrbstva ne nadaljujejo "spisi
vpisnika Os, marveč se ^osnujejo novi spisi vpisnika S.
Kot prva redovna številka služi odpravek odločbe ne
spornega sodišča o preklicu ali izpisek iz spisov Os o
osebnih imovinskih razmerah, ki so važne za nadaljnje
postopanje.
3
( ) Če se prenese dolžnoet varstvenega ali skrb
stvenega oblastva celoma ali deloma od pristojnega so
dišča na. kakšno drugo sresko sodišče (§ 160., prvi od
stavek, np.), osnuje to sodišče spise, ki se vpišejo v
vpisnik S.
(4) Ce obätoji varstveni svet (§§ 212. in nasi, np.),
se vpišejo v stolpec za pripombe vpisnika S označba Vs
(varstveni svet) ter rodbinsko in rojstno ime varstve
nega svetnika.
(°) Po § 215. np. izda minister pravde natančnejše
odredbe o varstvenih poverjeništvih (§§ 206. in nasi,
np.). S temi odredbami se predpiše tudi, koliko je upo
rabljati odredbe tega sodnega poslovnika na poslovanje
varstvenih poverjeništev.
Stvari, ki se ne vpisujejo v vpisnik S.
§ 322.
0) Stvar se vpiše v vpisnik R, če sodišče, ki Je
začelo po njej poslovati, ni pristojno za postopanje kot
varstveno-skrbstveno sodišče, n. pr. če gre za prijavo
rojstva, ki se naj odstoçi, drugemu sodišču, ali če se
obrne hraniteljica z zahtevo po prispevkih; za vzdrže
vanje do sodišča svojega prebivališča, ki za zakonskega
(bračnega) očeta ni pristojno v civilnih pravdah.
(') Ne izvrši se vpis v vpisnik. S, če se med kakšnim
dl
*ugim postopanjem, n. pr. pravdnim, izvršilnim po
stopanjem ali ob vročanju zemljiškoknjižne odločbe po
stavi skrbnik za določeno pravdno dejanje [§§ 109. do
i l l . , 310. do 312. cpp., §§ 114., odstavek (°), 135., od
stavek ( e ), ip.]'ali če je med zapuščinsko razpravo po
Predpisih nespornega postopanja postaviti skrbnika
(§,64. np.),. Take vloge spadajo k spisom stvari, v kateri
Se
je skrbnik postavil.'
0) Predlogi za /izpust iz očetovske oblasti in pred
u g i za podaljšanje te oblasti se vpišejo, če se ne morejo
v
ložjti v že obstoječe varstvene spise,., v vpisnik R, od
nosno v vpisnik Os.
Združevanje stvari, ki so v zve2i.
§ 323.
0) Ce je zapustil oče maloletne zakonske otroke, se
v
Piše stvar ne samo v vpisnik 0, ampak takoj tudi v

vpisnik S, ako niso že iz drugega razloga (n. pr. zato, ker
imajo imovino) osnovani za otroke spisi vpisnika S. Do
odločbe o sodnem prisojilu zapuščine se vlagajo tudi
vloge, ki se nanašajo izključno na varstvo, v spise vpis
nika O, ti pa se nadaljujejo po prisojilu kot spisi vpis
nika S. Na varuške dekrete se postavi vselej oznaka
vpisnika S.
a
( ) Če se zakonski oče prekliče, se osnuje zanj in
za njegove otroke po en poseben spis, ki se vpiše v
vpisnik S.
s
( ) Če se postavi zbog smrti, odsotnosti ali zanemar
janja očetovskih dolžnosti itd. ali zbog tega, ker je pri
padla otrokom imovina, varstvo ali skrbstvo za več
zakonskih otrok, se osnujejo za vse otroke skupni spisi
pod eno številko vpisnika.
4
( ) Če se nanašajo spisi po stvareh, ki tepejo pri
enem sodišču, na več bratov in sester ali na več neza
konskih otrok iste matere, se združijo zaradi skupnega
postopanja, dasi so vpisani ločeno v vpisnik S
[zvezek spisov, § 273., odstavek («)]; izjemoma tega ni
storiti, če bi glede na posebne okolnosti, n. pr. glede
na raznovrstno imovino, bilo namenu primerneje voditi
posebne spise. Združitev se zaznami v stolpcu za pri
pombe.
(G) Če je sodišče za kakšno osebo pod varstvom ali
skrbstvom že vodilo postopanje, se združijo z detienimi
spisi vloge poznejšega postopanja, ki se nanaša na isto
osebo. Če je postalo zbog izpremembe prsbivališča za
konskega očeta drugo sodišče pristojno, se. temu sodišču
odstopijo spisi S, ki se pri njem vodijo dalje pod novo
oznako spisov (§ 286.).
Vpisovanje v vpisnik S.
§ 324.
k
(*) Vse stvari S, ki se nanašajo na varstvo, se sma
trajo v smislu tega poslovnika za skrbstva, neglede na
tb, ali je skrbnik postavljen ali ne. Skrbstva se označijo
z barvnikom v stolpcu za. pripombe z označbo >skrb«.
(2) V 3 stolpec vpisnika S se vpiše rodbinsko in roj
stno ime, pri varstvu tudi dan rojstva osebe pod var
stvom.
(8) Stvari S se označijo za dokončno rešene, ko je
dokončano poslovanje varstvenega : skrbstvenega oblastva
zbog oprostitve od skrbstva, proglasitve za polnoletnega
ali zbog tega, ker je postal maloletnik po zakonu (zakon
o polnoletnosti z dne 31. julija 1919., »Službene novinec
št. 89)* polnoleten itd., če se odvzeta svojepravnost vrne,
če se je varstvena-skrbstvena stvar popolnoma drugemu
sodišču odstopila (delegacija) itd.; v poslednjem primeru
in v primeru odstopa spisov po § 323, odstavku (D), se
označi v stolpcu za pripombe sodišče, pri katerem so
sedaj spisi.
Osebni imenik.
§ 325.
f ) K vpisniku S se vodi po obrazcu posi. št. 90 abe
cedni osebni imenik v obliki knjige, ki po obsegu služi
lahko za več let; pri imenih, ki se pogosto ponavljajo, se
zapiše tudi dan rojstva. V primerih posvojitve, pozakonitve, izpremembe imena (členi 16. in nasi, zakona o
osebnih imenih z dne 16. februarja 1929., >Službene no
vine« št. 47/XXI)** ali podelitvi imena nezakonskemu
1

* >Uradni list« št. 640/143 iz 1. 1919.
** >Uradni list« št. 110/26 iz 1. 1929.
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otroku po predpisih grajanskega zakonika, se označi tudi
novo ime.
(2) Sodišča, ki jim to odredi predsednik apelacijskega sodišča, vodijo osebni imenik v obliki kartoteke
(§ 368.)- Za te namene obstoje imenski listki po obrazcu
posi. št. 95.; zaradi razdelitve po črkah ali posebne raz
delitve (podrazdelitve) se uporabljajo razporedni listki po
obrazcu posi. št. 96. Na vsak listek se napiše po eno var
stvo ali skrbstvo, neglede na to, ali se nanaša na eno ali
več oseb. Skrbstva se označijo z barvnikom z besedico
»•skrb«; pri varstvih se navede tudi dan rojstva. Ob izpremembi imena itd. se listki popravijo in vlože na me
sto, ki jim pripada po novem imenu.
(3) Poleg imena osebe pod varstvom aH skrbstvom se
postavi znak dokončne rešitve, ko se dokonča primer
varstva ali skrbstva z odstopom spisov, s proglasitvijo za
polnoletnega ali ko postane maloletnik brez imovine po
zagonu polnoleten, z oprostitvijo od skrbstva, z vrnitvijo
odvzete svojepravnosti itd. Ko so dobila vsa imena na
enem listku znak dokončne rešitve, se listek izloči in se
položi v drug zabojček (§ 368.) rešenih primerov, ki je
tudi prirejen za spravljanje listkov po abecednem redu.
Varstvena pola.
§ 326.
(') Če imajo varstveni-skrbstveni spisi vec ko 10 re
dovnih številk, se osnuje varstvena pola po obrazcu posi,
št. 97. Ce nastopi varstvo-skrbstvo ob zapuščinski raz
pravi, se osnuje varstvena pola najkesneje po izdanem
sodnem prisojilu zapuščine ali izdani odločbi o razdelitvi
zapuščine.( J ) Varstvena pola se lahko osnuje tudi takoj, čim se
začne varstvo-skrbstvo, in se uporablja kot omot, dokler
se ne vloži spis v platnice, odnosno dokler še ne obseza
10 redovnih številk [§ 283., odstavek (*)].
( s ) Prvo stran varstvene pole izpolni oddelek sodne
pisarnice; ta stran obseza pregled o osebnih razmerah
osebe pod varstvom-skrbstvom, ki se mora voditi redno.
(4) Na notranji strani varstvene pole vpiše sodnik
pregled stanja imovinskih razmer osebe pod varstvomskrbstvom (odsotnega itd.), eventualno pa tudi njegove
vzdrževalne zahtevke. Pregled imovine, skupne več ose
bam pod varstvom-skrbstvom, se oddeli na primeren na
čin od pregleda imovine vsakega poedinca. Zadošča na
vesti bistvene sestavne dele imovine z označbo celotne
vrednosti (nominalni znesek), kraj, kjer se hrani, in
ukrepe, ki so se odredili glede dohodkov. Ob izpremembi imovinskega položaja (vzdrževalnih zahtevkov) se
prejšnji pregled ne izmenja niti črta, ampak se razlože
izpremembe v pregledu nadalje po vrsti.
(B) V varstveni poli je kazati na važna mesta spi
sov. Če izgubi pola zbog popravkov svojo preglednost,
se nadomesti z novo; v novi poli se lahko opuste vpisi,
ki niso več v veljavi.
Predlaganje spisov S okrožnemu sodišču, da se izda
odločba.
§327.
Ce se predloži varstveni-skrbstveni spis po veljavnih
predpisih okrožnemu sodišču, da se izda kakšna odločba
(§ 147., prvi odstavek, np.), vpiše okrožno sodišče stvar
v vpisnik R: glede ureditve spisov pa postopa kakor «
spisi pravnih sredstev (§ 350.).

Oklicne stvari.

(§ 328.
0) Vpisnik Og, ki se vodi pri zbornih sodiščih prve
stopnje po obrazcu št. 81, je določen za predloge:
1. naj se proglasi neizvestnik za mrtvega, odnosno
dokaže njegova smrt;
2. naj se listina sodno umrtvi (amortizira). Predlogi,
naj se več listin umrtvi (amortizira), se vpišejo pod eno
številko, če so podani v eni vlogi (v enem zapisniku).
(2) V stolpec 8 se vpiše dan odločbe sodišča, pod to
pa konec oklicnega roka takoj po prejemu dokaza o iz
vršenem oklicu. Ce se predlog za pokrenitev postopanja
zavrne ali temu predlogu sodišče pravnega sredstva
ugodi, je uporabiti smiselno predpise'§ 288., odstavek ( B ).
(3) Stolpca 9 in 10 sta določena za končno odločbo.
V stolpec za pripombe se vpisuje, če se dokonča posto
panje na drug način, ne pa z meritorno odločbo sodišča,
n. pr.: z odstopom, umikom ali če se poda prijava med
okiicnim rekom (§§ 237., prvi odstavek, § 240.,,drugi od
stavek, § 258. np.).
(4) Če se proglasi kdo za mrtvega ali če se izda
odločba o dokazani smrti neizvestnika, se ne uporabi
stolpec 7; pri amortizaciji listin se ne uporabita stolpca 5
in 6. Prazen prostor teh stolpcev se lahko uporabi za
vpis novin, v katerih je oklic objavljen.

Overovitve.
Občne odredbe o ovcravljanju podpisa.
§ 329(*) Overovitve podpisa vrši sc<1nik ali uradnik sodne
pisarnice, ki ga določi starešina sodišča.
(2) Postopanje po teh stvareh se ugotavlja.praviloma
samo v vpisniku za overovitve (§ 330.). Overovitve zunaj
sodne zgradbe se vpišejo v poseben razdelek vpisnika,
kateremu se pridrže določene številke vpisnika. Konec
leta se ta razdelek združi (zveze) z ostalimi deli vpis
nika. Ob overovitvah se sestavi zapisnik samo, če ni
vpisnika pri rokah.
(3) Zaznamek o overovitvi se postavi na listino šele,
ko se izvrše v vpisniku vsi predpisani vpisd in se vanj
postavijo vsi podpisi.
' Vpisnik za overovitve Ov.
*

§ 330.

C) Za izpolnjevanje vpisnika za overovitve, kt se vo
di po obrazcu posi.-št. 76, veljajo naslednji predpisi:
a) Več istočasno zahtevanih overovitev se vpiše pod
eno številko, neglede na to, ali se naj overovijo podpisi
več oseb na eni listini ali podpisi ene osebe na več li
stinah; več oseb se zaznami v stolpcu 3 s številkami,več
listin pa v stolpcu 6 s črkami. V drugih stolpcih je na
vesti z označbo teh številk in črk, na katere podpise s©
vpis nanaša.
b) Stolpci 4, 5 in 7, če jih je upoštevati, se izpolnijo
s pokončno črto, če jih pa ni upoštevati, z vodoravno
črto; če se izpolni stolpec 7, se ne izpolnita stolpca 8 in
9. Če je prisotna samo ena priča, se izpolni tudi stolpec S>
c) V stolpec 6 se vpišejo:
1. vrsta listine in dan, ko j e bila izdana;
|
2. predmet poslaj

3fô
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3. vrednost predmeta listine, če se to vidi nepo
sredno iz listin brez računanja;
4. kolki, uporabljeni na listini; če pa ima listina
uradno potrdilo, da je taksa neposredno pla
čana ali da je vložena naknadno prijava za
odmero takse, se vpišeta kratka vsebina in
poslovna številka tega potrdila.
č) Po izpolnitvi vpisnika postavijo stranke in priče
svoje podpise v stolpca 3 in 8; če je katera stranka ne
pismena, postavi v stolpec 7 svoj ročni znak.
(2) Ce se sestavi o overovitvi poseben zapisnik
[§ 329., odstavek ( 2 )], se izpolnijo stolpci vpisnika na
knadno; zapisnik dobi številko vpisnika in se položi v
arhiv.
Zaznamek o overovitvi.
§331.

Overovitve prepisov.
§334.
0) Overovitve prepisov (§ 290'. np.) vrši pri sreskem sodišču uradnik sodne pisarnice, ki ga za to do
loči starešina sodišča. Ta uradnik potrdi po opravljeni
primerjavi soglasnost prepisa z izvirnim spisom in za
znana takso, plačano v kolkih. To se izvrši z zapisom
te-le vsebine: »Sodišč© potrjuje, da soglaša ta, po stran
ki (po sodišču) izdelani prepis s svojim, izvirnikom, ki
sestoji iz
„ pol (strani) in je nanj prilepljena taksa
Din
v kolkih«. Zapis se napravi po možnosti s pe
čatilom in se nanj poslovna številka ne postavlja.
(2) Prepisi iz sodnih spisov, ki jih izdaja sodišče v
kateremkoli postopanju, tudi če se nanje ne postavlja for
malna overovitev, se morajo pred izdajo primerjati z iz
virnikom in opremiti š podpisom uradnika, ki je odgovo
ren za soglasnost. (»Da j e t a prepis točen po svojem iz
virniku, potrjuje
«, sledi podpis.)

1

i ) Overovitev listin se vrši z zaznamkom, ki se po
stavlja po možnosti s pečatilom poleg podpisov ali pod
podpise, ki jih je overoviti: Zaznamek se glasi: »Po
vpisniku Ov št
dz 1
je N. N. (rodbinsko in
rojstno ime, poklic in kraj prebivanja) svojeročno pod
pisal to listino«, ali »Ov št
iz 1
Potrjuje se
istinitost podpisa N. N. (rodbinsko in rojstno ime, poklic
in prebivališče)«; sledijo oznamenilo sodišča, oddelka
sodne pisarnice, dneva in uradnikov podpis.
(2) Prd overovitvah podpisov nepismenih oseb ali
oseb, ki ne morejo pisati ali slepih oseb na menicah, se
je držati uradniku, ki podpis overavlja, predpisov §§ 98.,
99., mz. (glej § 23., št. 17., čz.). Če se vrši overovitev z
zaznamkom, postavljenim s pečatilom [odstavek 0)], se
izpolni ta v smislu teh predpisov z roko.
(") Če ob overovitvi vpisnika; odnosno razdelka vpis
nika [§ 329., odstavek ( 2 )] ni bilo pri rokah in se v za
znamku ne ,more navesti številka vpisnika Ov, je navesti
kraj, kjer se je overovitev opravila.
Stvari, ki se ne vpisujejo v vpisnik za overovitve.

Pravna pomoč v civilnih pravnih stvareh.
Vpisnik za pravno pomoč.
§ 335.
1

t ) Vpisnik za pravno pomoč v civilnih pravnih stva
reh (Pom) se vodi po obrazcu posi. št.. 53. V ta vpisnik
se vpišejo:
1. zaprosila naših in inozemskih sodišč za pravno
pomoč, vštevši zaprosila za opravo sodnih dejanj realne
podsodnosti (n. pr. primeri § 3. np.) kakor tudi za opravo
poedinih izvršilnih dejanj [§ 294., odstavek ( 2 )] ;
2. zaprosila vseh oblastev za civilna sodna uradna
dejanja po veljavnih predpisih (§ 22. ucpp.);
3. zaprosila kateregakoli oblastva, naj se mu ро.Шјејо
spisi po civilno-pravnih stvareh (§339.).
(s) Kjer se ne vodi poseben vpisnik Pom (§ 267,),
se vpišejo spredaj omenjene stvari v vpisnik R.
Stvari, ki se ne vpisujejo v vpisnik Pom.

§332.
Vpisnik Ov se ne uporablja, če overavlja predsednik
apelacijskega sodišča ali njegov namestnik že overovljene
listine, če se overavljajo uradne listine ali uradni dopisi,
ki se naj uporabijo v inozemstvu (vročitve po diplomat
ski poti, § 292. np.) kakor tudi, če se overavljajo prepisi
in prevodi (§§ 290., 294. in nasi. np.).
Nadoveritvc.
§ 333.

6. p o g l a v j e .

.

(') Podpise službenih oseb na listinah, vštevši za
znamke o overovitvah za uporabo v inozemstvu, overav4a tudi ministrstvo pravde (nadòveritev), kolikor ne določajo mednarodne pogodbe kaj drugega. V ta namen je
tr
öba predhodne overovitve predsednika apelacijskega
sodišča ali njegovega namestnika. Za overovitev podpisov
ta pečatov javnega notarja velja predpis § 47. zb.
.
( 2 ) Če je sodišče zaprošeno, naj izposluje nadoverite
v, se pošlje listina, ki jo je overoviti, ministrstvu pravd ö
PO predeedništvu apelacijskega sodišča [odstavek i1)];
Ministrstvo pravde.pa jih pošlje naprej ministrstvu za
zunanje posle.

§ 336.
Prošnje za zemljiškoknjižne vpise se vpisujejo sa
mo y dnevnik pri zemljiškoknjižnem sodišču, zaprosila za
opravo izvršbe samo v vpisnik I pri izvršilnem sodišču.
Zaprosila za vročitev, se vpišejo v vpisnik za pravno po
moč samo, če je potrebno tudi še kakšno drugo službeno
dejanje, n. pr. zaprosilo ministrstvu pravde za 'prevod;
drugače se glede na to, komu so poslani, vpišejo ali v
vročevalno knjigo za vročitve po sodnih ali občinskih
uradnikih ali. v vročevalno knjigo za inozemske spise.
Vpisovanje v vpisnik Pom.
§ 337. •
V stolpcu 6 se označi ob kratkem službeno dejanje,
ki ga je treba izvršiti, n. pr. »Zasl. priče Ivana Ružiča«.
Dejanja med postopanjem po zaprosilu, kakor n. pr. opra
va narokov, se vpišejo v stolpec za pripombe. V stolpec 8
se vpiše dan, ko se je.spis vrnil ali dan druge odločbe
in se s tem vpisom označi «tvar za dokončno rešeno. Če
se zaprosilo odstopi ali pošlje kakšnemu drugemu oblastvu, se doda tudi naziv tega oblastva.
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Osnavljanje spisov.

§338.
( ) Ce nastane po povodu zaprosila za pravno pomoč
dopisovanje med sodiščem (oblastvom), ki prosi, in za
prošenim sodiščem ali če se pokaže potreba, obrniti se na
ministrstvo pravde za pojasnilo o obstoju vzajemnosti, ali
če se mora zaradi različnosti v mnenju med enim in
drugim sodiščem (oblastvom) zahtevati odločba nadre
jenega sodišča (ob zaprosilu inozemskega sodišča odloč
ba apelacijskega sodišča, § 38. cpp., odnosno člen 22.
ucpp.), se vlagajo dotični spisi v spise zaprosila in dobe
ustrezne podštevilke, ki se vpisujejo pod isto številko
vpisnika Pom.
(2) Da bi postopalo po zaprosilu, pošlje zaprošeno
sodišče vse spise s svojim dopisom (odločbo) sodišču
(oblastvu), ki je zaprosilo, ali pa pošlje po vsebini za
prosila spise drugemu oblastvu.
1

Zaprosila za poslatev spisov.
§339.
C1) Zaprosila za poslatev spisov se izroče oddelku,
kjer dotična stvar teče ali kjer je tekla ali ki bi mu po
razporedu poslov utegnila pripasti. Če so spisi v tem
oddelku, se zaprosilo združi s spisi. Ce se spisi odpoš
ljejo, je paziti na vrnitev s popisom poslanih spisov, ki
jih morajo vrniti (§ 371.).
(2) Če v oddelku ni zaprošenih spisov ali če so že
oddani v arhiv, se da zaprosilo oddelku za pravno po
moč, ki ga vpiše v poseben razdelek vpisnika Pom, od
nosno vpisnika R (§ 267.). Ce se spisi odpošljejo, se ozna
či številka vpisnika za dokončno rešeno šele po vrnitvi
spisov. Zaradi nadzora je vpisnik kdaj pa kdaj pregle
dati.
(3) Ce se nanaša zaprosilo na več spisov, izda odloč
bo o zaprosilu za spise, ki tečejo, pristojni oddelek. Te
odločbe (poslatev spisov, zavrnitev poslatve, ker je
neobhodno potrebno, da ostanejo pri sodišču, itd.) se zaznamijo na zaprosilu. Nato se izroči zaprosilo oddelku za
pravno pomoč, da izda odločbo glede spisov, ki so že od
dani v arhiv ali ki jih vobče ni.
(4) Ali se naj spisi pošljejo, odloči sodnik, pri ka
terem stvar teče, glede stvari pa, ki so oddane v arhiv,
upravitelj oddelka za pravno pomoč. Spisi domačih so
dišč se lahko pošljejo na zaprosilo tudi inozemskim so
diščem, če obstoji z njimi vzajemnost glede pravne po
moči.
B
( ) Večjim sodiščem odredi lahko predsednik apela
cijskega sodišča, da vpišejo vsako zaprosilo za poslatev
spisov v vpisnik za pravno pomoč.
7. p o g l a v j e .

Stečajne stvari in stvari prisilne poravnave
izven stečaja.
Stečajni vpisnik in vpisnik stvari prisilne poravnave
izven stečaja.
§340.
O V vpisnik St, ki se vodi po obrazcu posi. št. 78,
ee vpišejo:
1. predlogi dolžnikov za uvedbo stečaja;
2. sklepi o uvedbi stečaja po predlogih upnikov.

(2) V vpisnik Por, ki ee vodi po obrazcu posi. št. 79,
se vpišejo predlogi dolžnikov za uvedbo postopanja za
prisilno poravnavo izven stečaja.
(3) Stečaj (prisilna poravnava izven stečaja) o imo
vini trgovinske družbe in stečaj (prisilna poravnava iz
ven stečaja) o imovini vsakega poedinega družabnika se
vpišeta pod posebnimi številkami vpisnika, prav tako tu
di stečaj (prisilna poravnava izven stečaja) o imovini
zakonskih dragov.
Vpisovanje v vpisnik St in Por.
§ 341.
C) V stolpec 9 vpisnika St se vpiše dan, ko je bil
stečaj odpravljen ali se je postopanje drugemu sodišču
odstopilo.
(2) V stolpec 9 vpisnika Por se vpiše dan, ko se je
poravnalno postopanje dokončalo ali odstopilo.
(*) Kt) postane sklep, vpisan v stolpec 9, pravnomo
čen, se označi stvar za dokončno rešeno.
(*) Vpisi v stolpcu 10 se izvrše na osnovi oklica
(edikta) o uvedbi stečaja, odnosno o uvedbi poravnalne
ga postopanja in se popravijo, če se med postopanjem
izpremene.
(") V stolpec 11 se vpišejo pripombe o tem-le: kje
so spisi, nadalje oznake spisov, ki so v medsebojni zvezi,
zlasti oznaka spisov postopanja za prisilno poravnavo zu
naj stečaja, ki je teklo med stečajem (odnosno stečajnega
postopanja, ki je teklo po postopanju za prisilno porav
navo izven stečaja.
1

Osnovanje spisov, popis o prisegah.
§342.
C) Vse vloge, ki se nanašajo na stečaj (poravnavo),
se vlagajo v iste spise, neglede na to, ali so.poslane ste
čajnemu sodniku (poravnalnemu sodniku) ali stečajne
mu sodišču (sodišču, pristojnemu za poravnalno postor
panje).
(2) Ce je postavljen za stečajnega sodnika (poravnal
nega sodnika) sodnik kakšnega sreskega sodisfa, se poš
ljejo spisi sreskemu sodišču, ki jih vodi dalje pod isto
oznako spisov in popis spisov nadaljuje. Spisi, ki pri
spejo k sreskemu sodišču za stečajnega sodnika (porav
nalnega sodnika), dobe samo prejemni zaznamek. O iz-,
ročitvi spisov okrožnega sodišča stečajnemu sodniku (po
ravnalnemu sodniku) sreskega sodišča se sestavi pri sreskem sodišču poseben uradni zaznamek, ki se vpiše v
vpisnik R; na njem se zaznami, kdaj so se spisi o ste
čaju vrnili okrožnemu sodišču.
(3) Prisege, opravljene po § 111. stz. in po § 36. zpr.,
se priobčijo sreskemu (izvršilnemu) sodišču, v čigar, ob
močju dolžnik stalno prebiva, da jih zaznami.
1

8. p o g 1 a v j e.

Firmske stvari.
Vpisnik Fi.
§ 343.
V vpisnik Fi, ki se vodi po obrazcu posi. §t. 80. se
vpišejo prošnje za vpis novih firm v trgovinski ali za
družni register. K vpdsniku Fi se po potrebi lahko vodi
osebni imenik.
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Osnovanje spisov.
§344.

(*) Vsi spisi, ki s© nanašajo na zaprošeni vpis (poroSila, izvidi, naknadne prošnje itd.) sestavljajo s prvo
prošnjo en spis. Oznaka spisov in poslovna številka se
sestavljata do vpisa firme v trgovinski (zadružni) regi
ster po načelih § 274., n. pr.: Fi 33/33.
(2) Po vpisu v trgovinski (zadružni) register se vo
dijo vsi spisi dalje pod novo oznako, za katero se vzame
oznaka trgovinskega (zadružnega) registra.
§340.
(') Vse vloge, zapisniki, vsa priobčila Md., vštevši
vloge o postopanju zaradi izreka kazni, zbog neupravičene
rabe firme in zbog drugih kršitev predpisov o firmah,
se vlagajo v spise dotične firme.
( a ) Preureditev podjetja v podjetje' druge pravne ob
like ni razlog, da se osnujejo drugi spisi, in to niti ta
krat, kadar se izvrši preureditev v obliki izbrisa vpisa
©ne firme in novega vpisa druge firme. Vsi vpisi se vo
dijo dalje pod novo oznako (§ 286.).
Spisi, ki no spadajo k spisom firm«.
§346:

'•

• :

(*) Prošnje, naj se izdajo izpiski iz trgovinskega (za
družnega) registra, ali za uradna potrdila (izpričevala)
ali za pojasnila ali prepise se ne vpisujejo v noben
vpisnik in se tudi ne vlagajo v spise, ki se nanašajo na
firmo. Te vloge se hranijo v omotu >vloge, po katerih se
mora izdati odločba«, po izdani odločbi pa v omotu >vloge, po katerih se je izdala odločba« in se čez nekaj ča
sa uničijo. Na te vlege. je postaviti oznako spisov firme
(brez podštevilke).
(â) Prijave, da obstoji obveznost,za vpis v trgovin
ski register še ne vpisanih podjetij, in predlogi za pro
dajo deležev in za odobritev prenosa deležev po zakonu
° družbah z omejeno zavezo se vpišejo v'vpisnik R.
9. p o g l a v j e .

ч

Pravna sredstva po civilnih pravnih stvareh.

eno številko, in to tudi takrat, kadar se pobijajo razni
deli iste odločbe.
<5) Pravna sredstva, ki se nanašajo na dve ali več
odločb, najsi v isti stvari, se vpišejo posebej.
(") Ce se vodd pri apelacijskem sodišču pravda na
prvi stopnji (tožba zbog ničnosti in tožba za obnovo —
§ 626. cpp.), se uporabi vpisnik Pa po obrazcu posL št. 77.
Vpisovanje v vpisnik Pl.
§ 348.
Za vpisovanje v ta vpisnik veljajo naslednje odredbe:
1. Stolpci 7 do 10 so določeni za prizive, solpci 19
do 22 za rekurze.- Za vse vpise je odločilen izid pravne
ga sredstva. Če se odločba deloma potrdi, deloma pa izpremeni, razveljavi ali reši na drug način, se zaznami
v stolpcih 7 do 10, odnosno 19 do 22 vsaka odločba teh
vrst rešitve posebej.
2. V vpisnik se vpišejo tudi odločbe, s katerimi se
pravno sredstvo samo deloma rešuje. Poznejše odločbe se
tudi vpišejo, najsi so iste ali druge vrste. Ti vpisi se v
vpisniku lahko razlikujejo tako, da se doda besedica »de
loma« in >dokončno«. Če je izdana odločba o pravnem
sredstvu deloma v nejavni seji, toda je odpravek sklepa
pridržan za čas po ustni razpravi, se izvrše vpisi ( šele,
ko se izdela pismeni odpravek.
3. Ce izda prizivno sodišče po § 572., poslednjem
odstavku, ali po § 590., poslednjem odstavku, cpp. odloč
bo o stvari, sami, se vpiše nova odločba, kakor se pač
ujema z odločbo prve stopnje ali se z njo ne sklada kot
potrditev ali izprememba. V takih primerih se vpiše
tudi predhodna razveljavitev sodbe.
4. Ce se združita dve ali se združi več stvari za skup
no razpravo in skupno odločbo ali se drugače po njih
izreče skupna odločba, se to vpiše v stolpce 7 do 10, od
nosno 19 do 22 pri vsaki združeni stvari posebej. Zdru
žitev se zaznami v stolpcu za pripombe.
,
5. Stolpec. 10 ali 22 se izpolnita, če se pravno sred
stvo zavrne, zato, ker ni dopustno, ali ker ni vlo
ženo v zakonskem roku, če je bilo umaknjeno ali če se
zavrne zbog nepristojnosti sodišča pravnega sredstva, .če
se sklene pred prizivnim sodiščem poravnava itd.
6. Stvar se označi za dokončno rešeno tistega dne. ko
se vrnejo spisi sodišču prve stopnje (stolpec 23-).

Vpisnik pravnih sredstev.

Oznamenovanje spisov.

§ 347.

§ 349.

0) V vpisnik Pl, ki se vodi po obrazcu posi. št. 82,
s
e vpišejo pri zbornih sodiščih vsa pravna sredstva, ki
lih. pošiljajo sodišča prve stopnje.
.•
(*) V vpisnik Pl se vpišejo rudi prizivi, vloženi iz
razloga ničnosti zoper sodbe obrtnih sodišč v spornih
stvareh, če je vrednost spornega predmeta pod 125 diПаг
Д [§ 30. zakona o obrtnih sodiščih z dne 27. novembr
a 1896., drž. zak. št. 218, § 287., odstavek ( J ), št. 3,
te
ga poslovnika]. •.••• _• •.%'•:•
(8) V ta zapisnik se vpišejo tudi pritožbe zbog nic
a t i zoper, sodbe borznih razsodišč (člen 5., prvi od
stavek, št. 2., ucpp., § 287., odstavek O , š t 6., tega po-

Oznaka spisov, kot spisov sodišča pravnega sredstva
se postavlja zunaj na spisih pod oznako spisov prve stop
nje ali poleg te oznake in se prečrta, ko se vrnejo opisi
sodišču prve stopnje. Zunaj na spisih in v stolpcu za.
pripombe v vpisniku se označijo prizivi lahko s črkama
Pr, rekurzi s črkami Rek.

,
(4) Vsaka pobijana sodba (tudi delne in vmesne sod
be) in vsak pobijani sklep se vpišeta v. vpisnik pod po®f°no številko. Nasprotno se pa vpiše več pravnih sred^v,-vloženih od več oseb zoper isto odločbo, samo pod

Osnovanje spisov.
§ 350.
(*) Če vloži stranka pravno sredstvo zoper različne
odločbe v eni vlogi, nakaze sodišče prve ali druge stop-.
nje — ne.da bi ве spuščalo v. vprašanje sodne takse —
stranko, naj vloži ločene vloge (§ 60.) samo, če bi se
zbog skupnega pravnega sredstva, poslovanje oteževalo.
(2) Sodišče pravnega sredstva vodi spise sodišča prve
stopnje dalje pod novo oznako (§ 286.). Vloge, ki jih pre-
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jema sodišče pravnega sredstva, vštevši odpravke odločb
o pravnem sredstvu, se združijo s spisi prve stopnje tn
6e vro?e z njimi vred sodišču prve stopnje. Pri sodišču
pravnega sredstva ostanejo samo izvirnik odločbe, zapis
niki o posvetovanju, zaznamki o glasovanju in eventualni
poročevalčevi zapiski (§ 580. op p.).
(3) Ko se spisi vrnejo, uredi sodišče prve stopnje po
vrsti, kakor so prejete, vse vloge, ki jih je prejelo sodišče
pravnega sredstva (obenem z enim odpravkom odločbe
sodišča pravnega sredstva) kakor tudri vse vloge, ki jih
je med tem časom samo prejelo, in postavi nanje svojo
oznako in podštevilke. Popis spisov dopolni sodišče prve
stopnje.
(*) Predpisi odstavka (8) veljajo tudi takrat, kadar
se vrnejo spisi od revizijskega sodišča.
(B) Spisi, ki ostanejo pri sodišču druge stopnje in ki
jih to sodišče morda pozneje prejme, se lahko hranijo
brez podštevilke.
10.

poglavje.

Civilne pravne stvari občnega vpisnika.

ločitve od mize in postelje, sporazumne razveze zakona
med izraeliti, položbe dolžnih stvari pri sodišču po pred
pisih grajanskega zakonika, oprostitve od očetovske ob
lasti, če še ni varstvenega spisa, določitev dote ali opre
me po sodišču po predpisih grajanskega zakonika (§ 269.
np.), določitev stroškov poroda in vzdrževanja za mater
in otroka pred rojstvom nezakonskega otroka, ugotovitev
očetovstva po smrti označenega očeta (§ 220. np.), proš
nje za pozakonitév po vladarjevi milosti (§ 221. np.),
odobritev, da smé žena trgovati po predpisih trgovin
skega zakonika, odpoved hipotekarnih terjatev; nadalje
pri sreskih sodiščih: predlogi za obnovitev mej, za po
pravo mej po predpisih nespornega postopanja (§§ 279.
in nasi, np.), predlogi za ureditev razmerij med solast
niki (§270. np.), predlogi za razdružbo skupnosti (§§271.
in nasi, np.), predlogi za amortizacijo listin; pri okrož
nih sodiščih: spisi, njim vročeni od sreskih sodišč zaradi
izdaje, odločbe o podaljšanju ali odvzemu očetovske ob
lasti, o podaljšanju varuštva, o preklicu in postavitvi pod
skrbstvo, o odobritvi posvojitve, o odobritvi odsvojitve
nepremičnih stvari maloletnikov ali oseb pod skrbstvom
(§ 147. np.), končno pri zbornih sodiščih prve in druge
stopnje: spori o pristojnosti podrejenih sodišč glede ugo
ditve zaprosilom za pravno pomoč.

Občni vpisnik R.
§ 351.
{•) Spisi o civilnih pravnih stvareh, ki se ne dajo
uvrstiti pod nobeno izmed stvari, razloženih v 2. do
9. poglavju in tudi ne spadajo k spisom kakšne tekoče
stvari, se vpišejo v občni vpisnik R, ki .se vodi po
obrazcu posi. št. 69.
(*) Oddelek sodne pisarnice, ki ga je določil za to
starešina sodišča, vpiše v občni vpisnik tudi vloge, po
katerih vsebini se ne ve, h kateri stvari ali v kateri
oddelek spadajo, n. pr. vloge, ki so popolnoma nerazum
ljive zato, ker so sestavljene v tujem jeziku, ali iz
kakšnega drugega razloga.
(8) Kjer se vpisujejo v občni vpisnik tudi stvari
pravne pomoči [§ 267., odstavek ( s )], se označijo te stvari
v stolpcu za pripombe s črkami >Pom«.

Oddelki občnega vpisnika, imeniki.
§ 353.
0) Ce je namenu primerno, se pridrže v občnem
vpisniku za pogostejše posle ustrezne skupine številk
(razdelki vpisnika R), n. pr.: za odpovedi (§ 290.), za
spise, po katerih se zahtevajo odločbe okrožnega so
dišča po § 147. np.; izvedena razdelitev ostane po mož
nosti stalna. Na. prvi strani vsakega' poedinega razdelka
; se prilepi ob pokončni rob košček močnega papirja, ki
sega čez rob in na katerega se zapiše številka dotičnega
razdelka tako, da so številke vidne, tudi če je knjiga
, zaprta.

(2) Za stvari občnega vpisnika R se ne vodi imenik,,
' razen za poeđine razdelke, za katere ima to pomen (pri; merjaj § 309.). Osebe, zoper katere se osnuje v posto: panju, ki je vpisano samo v vpisniku R, kakšen izvršilni
Poedine stvari občnega vpisnika.
] naslov (se izda izvršna odločba) ali ugotovi kakšna pra
vica (n. pr. v postopanju za obnovo ali popravo mejâ),
§ 352.
se vpišejo v osebni imenik pravdnega vpisnika, pri če
V vpisnik R se vpišejo razen stvari, omenjenih v
mer se navede oznaka spisov vpisnika R.
prtsdnjih predpisih tega poslovnika (§§ 267., 290., 294.,
298., 309., 313., 322., 327., 335., .346.), tudi še te-Ie stvari:
Stvari, ki se ne vpisujejo v občni vpisnik.
a) v spornih oddelkih: prošnje za priznanje siro
maške pravice, če pravni spor še ne teče, zapisniške
§ 354.
tožbe in prizivi siromašnih strank, vložeiii pri sodišču
Vprašanja oblastev ali strank o izidu kakšnega po
domovališča (stalnega bivališča), ki ni pravdno sodišče .'
(§165., št. 4., cpp., § 91. zus.), predlogi in izjave, ki se stopanja, o stanju kakšne pravne stvari, itd., se prilože,
naj odstopijo drugemu sodišču v rešitev, predlogi za za kolikor se ne vpišejo v vpisnik Su, dotičnim; spisom; ne.
.'•••',•• : ,.
varovanje dokaza, vloženi pred početkom pravde, pred vpišejo se pa v nobeii vpisnik.
logi za postavitev razsodnikov in predlogi, naj se izreče
neveljavnost pogodbe o razsodišču (§§ 677., 678. in 6.79
Menični (čekovni) protest.
'
cpp.), predlogi za dovolitev izvršbe, podani sodišču, ki
ni izdalo odločbe in ni izvršilno sodišče, pismene proš
• . ' ' ' . ' . §355.;-. .
.:.
•
'•
nje, naj se nasprotnik povabi zaradi poskusa poravnave
Pismene prošnje za protest (člen 6. uredbe o pro
po § 529. cpp., in poravnave, sprejete na sodni zapisnik,
samostalni predlogi državnega pravobranilstva za opravo testnih registrih in o nagradah za izvršitev protesta z
dne 23. oktobra 1929., »Službene novinec št. 254/СШ),*
razodetne prisege [§ 46., odstavek ( 5 ), ip.];
kakor tudi posebne vloge, v katere je. vpisana vsebin*
b) y neposrednih oddelkih: zapisniki, po katerih зе
predlagajo sodišču izjave poslednje volje, sporazumne
* >Uradni list« št, 441/111 iz leta 1929.
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potrdila o opravi opuščene storitve v roke protestnega
organa (člen 8. te uredbe), se vpišejo v vpisnik R. Za
vpis teh vlog se določi poseben razdelek tega vpisnika
[§ 353., odstavek C)].
11.

Oznaka spisov in podštevilke.
§ 359.
(') Na spise v stvareh sodne uprave se postavijo
kot oznaka spisov številka Su, pod katero je vpisana
stvar v vpisnik, in poslednji dve številki leta, n. pr. Su
530/32. Pri zbornih sodiščih in večjih sreskih sodiščih
se navede tudi skupina (§ 8.), v katero je stvar uvrstiti,
n. pr. Su 432—17/32.
3
( ) Minister pravde lahko odredi, naj se skupine
upravnih poslov (§ 8.) po vpisniku Su zbornih in večjih
sreskih sodišč enakomerno dele na podskupine, ki se
oznamenjajo v vsaki skupini s črkami po abecednem
redu, n. pr. Su 432—17c/3S.
3
( ) Ce se združijo kesneje prejete vloge s prejšnji
2
mi v isti spis [§ 356., odstavek ( )] zato, ker se nanašajo
izključno na eno tekočo upravno stvar, se postavijo na
vloge te stvari podštevilke.
4
( ) Če se prejme po isti stvari večje število spisov,
ki so v medsebojni zvezi,, n. pr. letne tabele in poročila
o sodnih poslih, prošnje o natečaju za izpraznjena mesta,
poročila, zahtevana od podrejenih sodišč po istem pred
metu itd., se vpišejo v vpisnik Su pod eno zaporedno
številko.
Hranitev spisov, skupni spisi.

poglavje.

Stvari sodne uprave.
Vpisnik za stvari sodne uprave in spisi sodne uprave.
§ 356.
0) V vpisnik za stvari sodne uprave Su (obrazec
posi. št. 69) se. vpišejo:
1. spisi, ki se nanašajo samo na stvari sodne uprave
(§8.);
2. vloge, poslane starešini sodišča (predsedništvu)
kot takemu;
3. spisi, ki jih predloži starešini sodišča vložišče
3
[§ 107., odstavek ( )] ali kdo drug pri sodišču in ki
dajo povod za kakšno odredbo starešine sodišča.
2
( ) V stvareh sodne uprave se vpiše v vpisnik pra^
viloma vsak spis pod posebno številko.kot poseben spis.
Ce se nanašajo vloge izključno na upravno stvar, ki teče,
tako da jih ni treba vpisati-v osebni, odnosno stvarni
imenik (§ 364.), ne dobe nove številke, ampak se zdru
žijo z že vpisanim spisom [§ 359., odstavek .(*)].. Stvari
brez posebnega pomena, kakor: poslovne objave, vabila
k svečanostim itd., ni treba vpisovati.
§ 357.
0) V stolpec 4 vpisnika se vpišeta tudi ime nasprot
nika in poslovna številka spisa, prejetega od drugega
oblastva. V stolpcu 6 se navedejo dan in vsebina even
tualne predhodne odločbe ali ime poročevalca, ki mu je
predan spis zaradi odločbe, kakor tudi dan in vsebina
dokončne odločbe. V stolpec 7 še vpiše, če spadajo spisi
k skupini poslov ali k skupnemu spisu (§ 360.), številčna
oznaka skupine poslov in oznaka glavnega spisa.
(2) Za spise zaupne vselrine, ki jih hrani starešina
sodišča pod ključem, izda on sam primerne odredbe.
§ 358.
'.'• 0). Pritožbe, poslane nadzorstvenim organom, se
vpišejo v vpisnik Su. Če so priglašene te pritožbe ob
enem s pravnim sredstvom, se vpišejo pri sodišču prav
nega sredstva, razen v vpisnik Pl, tudi še v vpisnik Su
samo, Če senat sklene, da je stvar, prijaviti predsedniku
zbornega sodišča.
'. ;
(s) Izločitve sodnikov, uradnikov in zapisnikarjev se
v
Pišejo v vpisnik Su sodišča, pri .kâtefeem oseba, ki se
naj izloči, službuje; : p ; ri nadrejenem sodišču sé vpišejo
izločitve po civilnih stvareh v vpisnik R, v kazenskih
stvareh pa v vpisnik Kno.
' .
(8) Opozoritve, navodila in pouki, ki jih izdaja so
dišče pravnega sredstva, izvrševaje nadzorstvo, se odPremljajo z ločenim spisom in se pošiljajo starešini pod
rejenega sodišča; pri tem se vpiše spis v vpisnik Su.
(4) Spisi, ki se nanašajo na osnavljanje zemljiških
1{
njig ali na ureditev ali popravljanje ali dopolnjevanje
ze
mljiške knjige z vpisom l e n e vknjiženega. zemljišča,
v
Piše zemljiškoknjižno sodišče v vpisnik R (§ 194. pžk.),
zborno sodišče pa v. vpisnik Su.. , _
." (?) Naposled se vpišejo.v vpisnik Su tudi nadoveritve
, ki jih opravljajo apelacijska sodišča.

§ 360.
0) Spisi Su se hranijo po zaporedni številki spisov,
pri zbornih in večjih sreskih sodiščih [§ 359., odsta
vek (')] tudi ločeni po poslovnih skupinah (§ 8.), od
nosno po podskupinah [§ 359., odstavek (')]. Spisi poslov
skupine 1 (občna navodila) se hranijo pri vseh sodiščih
ločeno [§ 365., odstavek ( * ) ] . .
. (') Zaradi boljšega pregleda in olajšave poslovanja
se združijo spisi sodne uprave, ki se nanašajo na isti
predmet, v skupni spis. V tem primeru se postavi spisovna oznaka glavnega spisa pod spisovno oznako vsa
kega spisa; n. pr: Su 432—17c/35 316/33. V odpravkih,'
ki se sestavljajo o takih spisih, se opušča oznaka glav
nega spisa. ' . , . ' • . , '
(8) t)a se olajša, osnovanje skupnih spisov, ki bi obsezali samo to, kar se nanaša na isti predmet, morajo
pošiljati sodišča, ko naj poročajo o različnih predmetih,
za vsakega teh različnih predmetov posebno poročilo.
[§179., odstavek (<)].
(4) V skupne spise se združijo zlasti spisi, ki se na-.
našajo na istega uslužbenca. Pri apelacijskih'sodiščih se
popolnijo osebni spisi' sodnih uslužbencev, kolikor je to,
možno brez večjega dela, z uradnimi prepisi in. listki,
ki kažejo na poedine stvari glede dotičnega uslužbenca,
tako da'obsezajo vse, kar se na to osebo nanaša.
Popis spisov; številke listov.
:

.
'
.:
§ 36i; ;.' ;
'.....,.
Da skupne spise večjega obsega in spise, •,ki s o u r e - •
jeni po podštevilkah [§ 359., odstavek ( 3 )], se postavijo
številke listov in se v njih, sestavi tudi popis spisov. V
•popis spisov osebnih spisov se vpiše tudi vsebina tistih
spisov, ki se nanašajo na istega uslužbenca, pa niso pri
loženi osebnim spisom ne v izvirniku ne -v prepisu, ka
kor tudi spisovna. oznaka teh spisov.
Osnovanje posebnih spisov Su. i
§362.
Če se mora spiš po vpisu v vpisnik Sp." glede na
ostalo vsebino kakšnemu sodnemu oddelku izročiti ali'
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vrniti [§ 356., odstavek P), št. 3.], se izdela za potrebe
upravnega postopanja službeni zaznamek ali izpisek.
Zunanja oblika poročil v stvareh Su.
§ 363.
(') Poročila po upravnih stvareh se pišejo na prvi
strani pod naslovom, in to na desni pokončni polovici,
na ostalih straneh pa čez celo stran. Na levo polovico
prve strani se postavljata:
1. poslovna številka nadrejenega oblastva, na katero
se poročilo nanaša;
,
2. kratek zaznamek o vsebini poročila, n. pr.: >Sresko sodišče Livno o pobegu priprtega N.«. Ce je poro
čilo samo kratko, in lahko pregledno, ni napraviti za
znamka o vsebini.
5
( ) V poročilu se naj preide takoj na stvar. Uvodi,
kakor: »Po navedeni naredbi z dne 7. junija 1932. se
predlaga naslednje poročilo«, niso dopustni.
3
( ) Negativna poročila morajo navajati, razen pos'ovne številke spisov nadrejenega oblastva, tudi označbo
predmeta, n. pr.: »Na Su 620/19/32 niso prispele nobene
prijave o gozdnih kaznivih dejanjih«.
(4) V stvareh Su, kolikor ni posebne odredbe, se
predlaga poročilo po službeni poti, t. j . preko neposred
no nadrejenega oblastva. Predložna poročila neposredno
nadrejenega oblastva višjemu oblastvu se napišejo pod
poročilo oblastva, ki ga predlaga. Na poročilo ali razpis,
ki se samó pošilja preko okrožnega sodišča, postavi to
samo zaznamek, da je vzelo vsebino spisa na znanje.
Osebni in stvarni imenik.
§ 364.
(') K vpisniku Su se vodita dva abecedna imenika:
1. stvarni imenik, vselej v obliki knjige po obrazcu
posi. št. 98;
2. osebni imenik po obrazcu posi. št. 99 za imena
oseb in oblastev. Ta imenik se vodi lahko tudi v obliki
kartoteke (§ 368.).
C) Stvarnemu imeniku služi za osnovo izvestno šte
vilo kratkih naslovnih označb, ki ustrezajo potrebam poedinega sodišča (n. pr.: »najemnine«, »sodni dnevi« itd.)
in obsezajo vse stvari sodne uprave, ki teko pri dotičnem
sodišču. Za vsako teh označb, razvrščenih po abecednem
redu, se pusti prazen prostor, potreben za vpise. Vsaka
stvar Su se vpiše pod vse kratke označbe, pod katerimi
bi se utegnila iskati, torej v dvomljivih primerih pod
različne označbe. Popis kratkih označb se vpiše kot »ka
zalo« v stvarni imenik na uvodnem mestu. Če se kakšna
stvar ne da uvrstiti pod nobeno obstoječih kratkih
označb, se zapiše na mestu, določenem ž abecednim re
dom, nova kratka označba in se dopolni »kazalo«.
(3) Upravne stvari, ki nimajo občnega pomena, am
pak se nanašajo v glavnem na kakšno osebo ali kakšno
oblastvo, se vpišejo samo v osebni imenik; stvari, ki
imajo samo stvarni pomen, samo v stvarni imenik; ista
stvar se lahko vpiše v oba imenika.
(<) Spis, ki je bri- dobil podstevilko [§ 359., odsta
vek (3)1 in bil pridružen po § 356., odstavku ( s ), že vpi
sanim spisom, se ne vpiše v imenik, če se ne pokaže po
treba, podvesti ga pod kakšno ime ali pod kakšno kratko
označbo, pod katero stvar dosedaj ni bila vpisana.
Popis in zbirka občnih navodil' (normalijc).
§365.
(') Razpjtei in navodila ministrstva pravde občnega
pomena, kolikor niso objavljeni v »Službenih novinah«,

nadalje takšni razpisi in navodila nadrejenih predsedni
kov zbornih sodišč in starešine dotičnega sodišča sestav
ljajo spise poslovne skupine 1 (§ 8., navodila, normalije).
Vpišejo se v stvarni imenik pod kratko označbo »navo
dila« kakor tudi pod kratko označbo po § 364., odstav
2
ku ( ), in se tu podčrtajo. Oblastvo, ki izdaja navodilo,
mora navesti vsaj eno teh ustreznih kratkih označb iz
§ 364.
2
( ) Pri vseh sodiščih se zbirajo občna navodila
(normalije) v posebne omote po oblastvih, ki so jih izr
dala, in se hranijo urejena po letih.
12.

poglavje.

Pomožne knjige za vse oddelke.
Osebni imeniki.
§ 366.
•p) Kazen osebnih imenikov, predpisanih v drugih
odredbah tega poslovnika (§§ 169., 292., 299., 303., 309.,
312., 315., 325., 343., 363., 364.), se vodijo tudi še ti-le
osebni imeniki: k vpisniku I po obrazcu posi. št. 100, k
vpisnikom St, Por, Os, Og (in to posebej po imenih
tistih, ki se naj proglase za mrtve, odnosno tistih, kate
rih smrt se naj dokaže, in po-imenih predlagateljev) ter
Pl (po imenu tistega, ki je vložil pravno sredstvo), vsi
po obrazcu posi. št. 90. Pri večjih sodiščih se vodijo po
odredbi predsednika apelacijskega sodišča imeniki tudi
k vpisnikom Pom in R po obrazcu posi. št. 90.
(2) Osebni-imeniki se vodijo za vsak oddelek sodne
pisarnice posebej; pri manjših sodiščih pa lahko odredi
starešina sodišča, naj se vodijo skupno za vse ali za poedine oddelke, kakor tudi, naj se. vodi en skupni osebni
imenik. Takih odredb starešina ne sme izdajati med
letom.
(3) Za osebne imenike se uporabljajo knjige večjega
obsega, ki lahko služijo nekoliko let; na prvo stran raz
delkov, določenih za poedine črke, se prilepi ob po
končni rob košček močnega papirja, ki sega čez rob;
nanj se napiše dotična črka tako, da se vidijo črke tudi,
če je knjiga zaprta. Ko se začne uporabljati nova knjiga,
kar je mogoče samo ob začetku leta, se vpisi v prejšnja
knjigo ne smejo več vršiti.
(4) Vpis v osebni inaenik je opraviti takoj po pre
jemu dotične stvari; v dotičnem vpisniku pa se označi
s kakršnimkoli znakom na viden način, da se je ta vpis
opravil.
(5) Če predstavlja po kakšni stvari več oseb eno
stranko, kakor n. pr. sosporniki itd., se vpiše vsaka od
njih posebej. V tem primeru in če se vodijo po posebnih
odredbah razporeda poslov določene stvari v drugih od
delkih, ne pa v tistih, kjer bi se vodile ob shogi uporabi :
razdelitve po črkah, n. pr. pri tožbah iz §§ 34., 35.,
36. ip., pri nasprotnih tožbah itd., se morajo vpisati do-,
tična imena tudi v osebni imenik tistih oddelkov, ki bi
bili pristojni po začetnih črkah imena. To velja "tudi,
če se stvar po § 12., odstavku ( 8 ), ne pošlje pristojnemu
oddelku.
§ 367V primerih, ko sestoji ime stranke, ki se vpisuje v
imenik (firma, podjetje), iz več besedi, velja to-le:
1. Če je obseženo v imenu firme, podjetja in pod.
osebno ime, se vrši vpis v osebni imenik po začetni črki
rodbinskega imena te osebe, če pa označuje več oseb,
po začetni črki prvoimenované osebe.
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2. Če ime stranke ne obseza imena kakšne osebe,
marveč mitološko ali zgodovinsko ime, odloča začetna
črka tega imena.
3. Če označujejo ime druge besede, odloča začetna
črka besede, ki oznamenja predmet podjetja.
4. Če je možen dvom, se vpiše ime na več mestih.
Voditev osebnega imenika v obliki listkov (kartoteke).
§ 368.
Če se vodi osebni imenik k vpisnikoma S in Su ali
rubežni vpisnik v obliki listkov (kartoteka), velja to-le:
1. Listki morajo biti iz močnega papirja in se po
stavljajo v odprt zabojček. Zabojček mora biti tako velik,
da je prostora za listke za več let. V zabojček se posta
vijo poprečne premične pregrade, ki drže listke pokonci.
2. Listki se urede strogo po abecednem redu, z
njimi pa ravna samo en uradnik, ki je odgovoren za
njih red.
Beležnica o kretanju spisov.
§ 369.
(') Predsednik apelacijskega sodišča lahko odredi,
naj se vodi pri vseh sodiščih, pri katerih ni posebnih
oddelkov sodne pisarnice (§ 25.), ali pri večjih takih so
diščih beležnica o kretanju spisov po obrazcu posi. št.. 101.
(8) Za to beležnico se uporabi knjiga večjega obsega,
ki lahko služi za nekoliko let. Lahko se odredi, naj se
vodi posebej beležnica za civilne pravne stvari in pose
bej za kazenske stvari. Knjiga se deli na toliko razdel
kov, kolikor je pri tem .sodišču vpisnikov. Na prvo stran
razdelkov, določenih za poedine vpisnike, se prilepi ob
pokončni rob košček močnega papirja, ki sega čez rob.
Na te papirčke se postavljajo črke, s katerimi so ozna
čeni vpisniki, kakor je že poedini razdelek za dotični
vpisnik določen (P, Po, Pom, I, itd.).. Za vsak razdelek
se pridrži po povprečnem številu predmetov dotičnega
vpisnika v enem letu toliko listkov, kolikor je treba, da
služi razdelek lahko za več let..
(s) Vsaka stran poedihih listov je razdeljena z vodo
ravnimi črtami v prostore, določene za 'poedine zapo
redne številke vpisnika. Vsak teh prostorov je zopet
razdeljen na 10 delov, določenih za podštevilke (§277.),
da se more voditi evidenca o kretanju spisov po njihovih
poslovnih številkah (§ 274.). Če ima kakšen spis več
ko l o številk, se prilepijo na mesto, označeno kot stol
pec 2, listki za nadaljnjih 10 podštevilk.
(4) V stolpec 4 se postavlja datum, ko je bila do
tična poslovna številka izročena oddelku za prepisovanje
(§§ 42. do 48.), odnosno, kjer ni takega oddelka, urad
niku, ki vrši nadzor nad prepisovanjem. Tudi v ostaie
stolpce se postavlja samo datum, ko je to storjeno, kar
je v naslovu stolpca označeno. Naslov pod stolpcem 6
»odpravljeno« pomeni, da so odpravki (prepisi) odločbe
(zaprosila, poročila) izdelani in da so ti odpravki (prePisi) odposlani strankam, odnosno uradom (organu), ka
terim so namenjeni. Z vpisom datuma v stolpce 6, 7 in 8
se označi, kam so se spisi oddali, ko so se odpravki
(Prepisi) odposlali. Če se pošljejo z odpravkom, odnosno
« zaprosilom ali s poročilom tudi spisi, se zaznami v
stolpcu 6, kateremu uradu ali organu so bili.izročeni.
'

Mesečni referati o primerjanju stanja depozitov (pologov)
Pri sodišču in pri davčni upravi ali pri Državni hipo^
tekarni banki.
§370.
Mesečni referati o primerjanju stanja depozitov pri
"odišču in pri davčni upravi, ali pri Državni hipote

kami banki, predpisani z uredbo o sodnih pologih, se
vpišejo v vpisnik Su; ko pa jih predsedništvo apelacijskega sodišča vrne, se hranijo kot skupni spisi po § 360.,
odstavkih (») do ( 4 ).
Popis odposlanih spisov, ki jih morajo vrniti.
§371.
0) Vsaka odposlatev drugemu sodišču ali drugemu
oblastvu spisov, ki jih morajo vrniti, najsi se pošljejo na
zaprosilo ali pa iz drugih razlogov, se zaznami v »Popis
odposlanih spisov, ki jih morajo vrniti« po obrazcu
posi. št. 102.
(») Če se pošljejo istočasno spisi več sodnih oddel
kov, se izvrše ustrezni vpisi v popisu vsakega oddelka.
(*) Če se zaprosi pri odposlatvi spisov oblastvo, ka
teremu se spis pošilja, naj ga odpošlje po uporabi dru
gemu oblastvu, se vpišejo v tretji stolpec vsa oblastva
po vrsti, kakor se pričakuje, da bodo spise dobila. Če
se pošljejo spisi na zaprosilo ali zbog znane potrebe,
se označi v stolpcu za pripombe poslovna številka obla
stva, kateremu se spisi pošiljajo ali druga označba posla,
zbog katerega se' spisi pošiljajo.
(<) Če se vpiše odposlatev spisov v vpisnik zä
pravno pomoč, odnosno v občni vpisnik R, služi to na
mesto popisa odposlanih spisov (§ 339.). Ko se^ pred
lagajo spisi sodišču pravnega sredstva, nadomešča za
znamek v stolpcu vpisnika za pripombe vpis v popis
odposlanih spisov. To velja tudi, če se razvidi odposlatev
spisov iz kakšnega drugega vpisa v vpisniku, n. pr. v
stolpcu 14 vpisnika O.
(5) Sodna pisarnica skrbi za pravočasno vrnitev spi
sov tako, da pregleda vsak mesec popis' odposlanih spi
sov, odnosno vpisnike po prednjem odstavku in da za
hteva po potrebi nujno vrnitev spisov. Odpremo svojih
spisov vpiše v vpisnik, vrnitev tujih spisov pa zaznatìii
v lastnih spisih, toda ne v popisu odposlanih spisov.
(e) Pri manjših sodiščih se z odobritvijo predsed
nika apelacijskega sodišča lahko opusti vöditev poseb
nega popisa odposlanih spisov. Kjer se ta popis ne vodi,
se zaznami odposlatev spisov v stolpec za pripombe v
dotičnem vpisniku, kolikor se ne zaznami po prednjih
odredbah na kakšnem drugem mestu. Odredbe predhodr
nega odstavka veljajo tudi tukaj,
Poslovni koledar.
§ 372.
(i) V poslovni koledar, ki se vodi po obrazcu posi,
št. 103, se vpišejo spisi o stvareh, po katerih so določeni
naroki ali po katerih se morajo izdati po preteku dolo
čenega roka odredbe, o katerih izvršitvi je treba voditi
nadzor po službeni dolžnosti.
(') V del poslovnega koledarja, določen za naroke,
se vpišejo vsi določeni naroki, razen narokov za poskue
poravnave (§ 529. cpp.), in to brez razlike, ali so dolo
čeni za ustno razpravo ali v drug namen. Prav tako se
vpišejo tudi naroki, določeni za sodne dneve;
. (s) V tisti del poslovnega koledarja, ki je določen
za roke, se vpišejo sodniške odredbe, za katerih izvršitev <
je, določen rok, in službena dejanja, ki se morajo: po
zakonu izvršiti v določenem roku, n. pr.: izdaja.sodbe
po § 511.. cpp., preizkusi po § 136.. ip., ali so izvršene
vse odredbe, izdane glede objave in vročitve službenega
oglasa.
(4) Odredba, da je vpisati spise v koledar, se po
stavi po potrebi na dotično vlogo, v spisih s kratico
»Kok, zapisano z barvnikom. Če so spisi večjega obsega,
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se poleg odredbe lahko označi tudi službeno dejanje, ki
se naj izvrši, ali podštevilka vloge, v kateri je to služ
beno dejanje omenjeno n. pr.: >Kol, 1 V zaradi polaganja
računa, predlog k Po 34/33 in poročilo k podštevilki 23«.
5
( ) Spisi, vpisani v poslovni koledar, se morajo iz
ročiti sodniku (če ni kaj drugega odredil) dan pred
dnevom, ko je odrejen narok, ali poslednji dan roka.
e
( ) V stolpec 4 se zaznami ob kratkem odločba
(sodba, končni sklep, razdelitev kupnine itd.), ki naj jo
jzda sodnik po naroku, vpisanem v stolpcu 3; v stolpec 5
pa se postavi datum, ko je sodnik to odločbo pisarnici
predal. Predmet naroka se lahko označi v stolpcu za
pripombe.
7
( ) Vpisi za isti dan se vpišejo na enem mestu. Če
je treba za en dan zaznamiti v koledarju več rokov po
raznih predmetih, se priporoča, označiti v koledarju roke
vsakega predmeta z zaporednimi številkami', ki jih za
znami uradnik, ki vpisuje v koledar, na vloge v spisih
poleg sodniške odredbe, s katero je odrejen vpis v
koledar. Če je odrejeno po kakšni stvari več rokov z
istim poslednjim dnevom, se vpiše stvar v koledar več
krat (pod več zaporednih številk na istem mestu).
§ 373.
( l ) Koledar služi tudi za nadzor nad izdelavo od
ločb. Zato se vpis v koledarju ne označi za dokončno
rešenega takrat, ko se predajo spisi sodniku, ampak
šele, ko se spisi, po katerih je odločba izdana, sodni
pisarnici vrnejo; če pa velja en vpis za več rokov, šele
takrat, ko so po vseh zapiskih odločbe izdane.
. (') V stolpcu 1 se označi poslovna številka z znakom
dokončne rešitve, če se odrejeni narok prekliče ali na
drug dan preloži, če ni sodni pisarnici po predmetu
več poslovati (n. pr.: postopanje počiva, strank pa o tem
ni treba obvestiti) ali če je sodna pisarnica vse po
trebne odpravke sodniške odločbe izdelala, odnosno če
je opravila vsa dejanja na osnovi sodniške odločbe
(n. pr. pozive, obvestila, poslala spise drugemu so
dišču itd.).
. ;
(') Sodna pisarnica, nadzira, da se ji, vrnejo spisi
(naroki in roki), izročeni sodniku, z odločbo v času, do :
ločenem v § 111. Po potrebi opozori sodnika na odločbe,
ki še niso izdelane. Starešina sodišča lahko odredi, naj
ga sodna pisarnica obvešča o spisih po pravdah, prisil
nih dražbah, zapuščinskih razpravah, .stečajih, zemlji
škoknjižnih in kazenskih stvareh, po katerih še niso
izdane sodne odločbe (popis zastankov, obrazec posi.
št. 104).
'
. .
Belcžnica za roke (ročišnik).
§374.
i1) Zaradi nadzora nad iztekom daljših rokov In po
sebno važnih rokov služi v sodnih oddelkih, v katerih
je kaj stvari s takimi roki, »beležnica za roke (ročianik)«,
ki se vodi po obrazcu posi,, št. 105. Dočim obseza po
slovni koledar samo vpise za najbližje tedne i n , mer
sece, se vodi beležnica za roke za daljše roke, in to v
trdo vezanih knjigah za več let. V ostalem je uporab
ljati odredbe § 372. smiselno tudi na beležnico za roke;
toda v stolpec 3 se vpisuje zaradi označbe stvari ime
dotične osebe, v stolpec 4 pa predmet, ki ga je treba
nadzirati.
(*) Iztek roka, po katerem se vpisuje izid zapu
ščinske razprave po službeni dolžnosti v zemljiško knji
go, se nadzira vselej z beležnico za roke, ki jo vodi od
delek sodne pisarnice zapuščinskega sodnika. .

3

( ) Vpisi v beležnico za roke se odrejajo s kratico
»Roč«, zapisano z barvnikom poleg dotične sodniške
odločbe. Da se ne bi delili vpisi na večje število dni,
se vpišejo, če je to možno, na eno mesto za poedine
mesece, polovice meseca ali tedne. Če potečejo n. pr.
razni roki dne 16., 21., 22. maja 1933., se vsi dotični
vpisi lahko vpišejo pod dan 16. maja 1933. Vpisi v
beležnico za roke se vrše in črtajo samo na osnovi pis
mene odredbe (§ 132., št. 9.).
Uporabljanje beležnice za roke.
a) V n e s p o r n e m p o s t o p a n j u .
§375.
(*) V nespornem postopanju se vodi nadzor z belež
nico za roke tako, da se vpiše:
1. dan, ko je treba izročiti imovino osebam, ki so
postale polnoletne (§ 180. np.) ; ta dan se označi po pis
meni odredbi v smislu § 132., št. 9., takoj, ko se odredi
varstvo ali ko pripade imovina maloletni osebi, odnosno
ko se osnuje varstveni spis;
2. dan, ko mora varuh polagati račune ali predložiti
poročila o osebnih in imovinskih razmerah varovančevih
(§§ 167., drugi in tretji odstavek, 170. np.), ki jih pred
lagajo varuhi v določenih časovnih presledkih ali ob
izrednih prilikah;
3. dan, ko mora predložiti varuh (skrbnik) dokaze o
izvršenem plačilu obresti, davkov in zavarovalnih premij;
4. dnevi za vrnitev posojil, za dvig izžrebanih srečk,
za vlaganje denarja, nadalje roki, ko smejo varuhi (skrb
niki) razpolagati z dohodki, a niso zavezani polagati
računov itd.
(2) Glede maloletnikov, ki po predpisih grajanskega
zakonika verjetno ostanejo pod varstvom tudi še po
polnoletnosti, se vpiše rok približno'na 4 mesece pred
nastopom polnoletnosti, da se pravočasno izda odločba
o podaljšanju očetovske oblasti ali varstva.
(3) Beležnica za roke se lahko deli na razdelke,
n. pr. I. za predajo imovine, H. za polaganje računov,
III. za ostalo.
(4) Pri spisih večjega obsega se vpiše v stolpec 2
tudi podštevilka, da se potrebno mesto v spisih laže
najde.

b) N a d z o r
ščinskih

'

••'•••!

nad vpisovanjem
izida zapu
razprav v zemljiško
knjigo.,
§ 376.
\
(') Če se ugotove med zapuščinsko razpravo osnove
za vpis, v zemljiško knjigo v obliki, ki ustreza pogojem
vknjižbe (n. pr.: s prisojilno listino, z odobritvijo listine
o delitvi zapuščine po zapuščinskem sodišču, s pogodbo
o kupu ali.menji, z izbrisno listino, s spisi o dražbi ali
podobnem, ali če po stanju spisov obstoje po § 41. zzk.
pogoji za vknjižbo izbrisa zemljiškoknjižne pravice,
vpisane na zapustnikovo ime za njegovega življenja), se
odredi vknjižba po § 84. zzk..po službeni dolžnosti, razen
če je stranka sama v zakonskem roku za vpis zaprosila.
Rok znaša 6 tednov od dne, ko je postalo prisojilo za
puščine pravnomočno (§ 175. pzk.). ,
(3) Roki, označeni v odstavku ( x ), se nadzirajo^ z
beležnico za roke v oddelku sodne pisarnice zapuščin
skega sodnika.
§377.
i1) Po preteku zabeleženega roka skrbi oddelek
sodne pisarnice, -če.ni dolnl odredbe, naj izbriše rok v
beležnici za rokej že prej, po službeni dolžnosti, da a e
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izda sklep o vpisu v zemljiške knjige. V ta namen pred
loži oddelek sodniku uradno poročilo, da stranka v roku
6 tednov ni zahtevala vpisov v zemljiško knjigo, ki jih je
izvesti na osnovi zapuščinske razprave [§ 178., odsta
vek (2) pzk.].
(2) Za izdajo sklepov po prednjem odstavku v smislu
predpisov nespornega postopanja (§ 140. np.) je pristo
jen^ zapuščinski sodnik, če ni podana pristojnost kakšne
ga drugega sodišča [§ 178., odstavek ( 5 ), pzk.].

in odgovore, ki se morajo vročiti nasprotni stranki
(§ 180. cpp.), naposled pripravljalni spisi, kolikor so
dopustni (§§ 353. in 536. cpp.) se vročajo po odredbi
predsednika senata (sodnika poedinca — § 126. cpp.)
nasprotni stranki brez odpravka sklepa, če ni treba
izdati kakšne druge odredbe. Če smatra predsednik sodi
šča, da vročitev ni dopustna, zahteva odločbo senata.
(2) Stranka, ki je predala pismeno vlogo, se obvesti
z vročitvijo rubrike o izvršeni vročitvi ostalim strankam.

Poizvedbe o vrednosti spornega predmeta po
V. DEL.
§ 380.
Posebni predpisi za poedine vrste postopanja.
Zaradi poizvedb o vrednosti spornega

1. poglavje.

Odredbe glede civilnega pravdnega posto
panja.
Samostalno poslovanje sodne pisarnice.
§ 378.
C) Pri sreskih sodiščih sprejema sodna pisarnica v
pravdnih stvareh vse vrste ustnih vlog strank, če so
njeni uslužbenci za to pripravni, izvežbani in niso z
drugimi posli preveč obremenjeni [§ 31., odstavek (*)].
Zlasti se dajejo v sodni pisarnici lahko na zapisnik v
pravnem pogledu enostavnejše tožbe. Odpovedi, pred
logi, naj se izdajo nalogi za predajo (prevzem) rabokupnih. predmetov itd., kakor tudi ugovori zoper nje se
sprejemajo v sodni pisarnici samo, če. imajo uslužbenci
v teh posebnih pravnih stvareh potrebne izkušnje.
(2) Advokati in stranke, ki jih zastopa advokat, ne
morejo dajati svojih predlogov (§ 530. cpp.) v sodni
pisarnici nä zapisnik. Prizivi, odgovori na prizive, kakor
tudi rekurzi se nikdar ne smejo sprejeti na zapisnik v
sodni pisarnici.
(") Pri zbornih sodiščih se lahko sprejemajo, držeč
s
e predpisov § 31., odstavka ( 2 ), v sodni pisarnici na
zapisnik: prošnje za priznanje siromaške pravice,, tožbe
jn odgovori na tožbe v postopanju zbog ločitve od mize
in postelje (§ 128., 'drugi odstavek, cpp.), kakor tudi
predlogi v izvršilnem, postopanju [§68., odstavek ("),
ip-]- Če je zastopanje po advokatu obvezno, ni dopustno
ustno vlaganje v sodni, pisarnici. Toda sodna pisarnica
lahko sprejema prijave o izpremembi naslovov, imena
fli bivališča prič, o zadržkih, ki ovirajo razpravo itd.,
J
n zaznamijo to v spisih.
•(*) Če želi stranka, pri sodišču ustno odpovedati
rabokupno pogodbo, se lahko izpolni .po njeni zahtevi
°brazec posi. št. 106 za sodišče in'za vsakega nasprot
j a s takso v kolkih, za obvestitev stranke pa brez
takse (namesto rubrike). Ti izvodi se izdelajo istočasno
z
razmnoževalnim papirjem.
(*) Sodna pisarnica obvesti stranke tudi brez sodni
ške odredbe o tem, da so prispeli spisi o izvedbi dokaz
°v (§ 382. cpp.).
Vročanjo pismenih vlog (izvodov, rubrik).
§ 379.
O Pismene vloge, ki 'obsezajo preklic ali odpoved
Pooblastila (§ 138. cpp.), izjavo o pristopu postranskega
ln
tervenienta v spor (§ 119. cpp.). obvestitev o začeti
Pravdi (§ 122. cpp., § 272. ip.) ali imenovanje in poziv
Predhodnika (§ 123. cpp.), nadalje pismene vloge s pred
l i in, obvestitvami, ki se morajo vročiti tudi nasprotni
«ranki (§ 180. cpp.), spisi, ki obsezajo pravno : sredstvo

§ 55. cpp..

predmeta
(§ 55. cpp.) se ne sme odlagati ne prvi narok, ne nalog
za izročitev odgovora na tožbo. Potrebne poizvedbe in
izvedbo dokazov poveri senat določenemu sodniku. Ko
se poizvedbe dovrše, odloči sodišče (senat) brez ustne
razprave, ali se odsto; '. stvar sodniku poedincu ali
sreskemu sodišču.
Zapisniki.

§ 381.
C1) Zapisnik o prvem naroku (§ 334. cpp.) ne sme
obsezati toženčeve izjave o stvari sami (pobijanje tožilčeve razložitve stvari ali predlog, da se tožbeni zahtevek
zavrni); toda v primeru § 536., odstavka (?•.), drugega
stavka, cpp. se lahko zapisniški, ugotovi stanje stvari,
kolikor je to potrebno, da se morejo izdati odredbe za
voditev pravde zaradi priprave ustne sporne razprave,
kakor tudi ime in naslov prič, ki naj se pozovejo.
(2) To,, kar navaja stranka, ki je pristopila s svojim
pravdnim ' pooblaščencem ali zastopnikom siromašne
stranke, y. pojasnilo dejanskega stanu, se ne vpiše v
zapisnik kot posledek nekakšnega (zakonu neznanega)
»informativnega izpraševanja«, ampak kot del tega, .kar
so stranke nagajale.
(s) Odredbe predsednika senata, da napiši zapisni
kar zapisnik ali njegove dele stenograf ski (§§ 272., 276.
cpp., § 244., drugi odstavek, kp.), ni treba v zapisniku
izrecno omenjati. Stenograf ski zapisnik se lahko na isti
poli, na kateri je stenogram, prenese v navadno
pisavo. Stenograf ski zapisnik podpišejo stranke, kakor
tudi sodne osebe (§ 275.,' prvi odstavek, in § 276., tretji
odstavek, cpp.), to pa, kar je preneseno v navadno"
pisavo, samo sodne osebe (§376., tretji odstavek, cpp.).
(«) V malotnih stvareh sme obsezati zapisnik samo
to, kar je predpisano v § 545, cpp.; ne sme pa obsezati
ne razložitve tega, kar so navedle stranke, niti dokaznih
sklepov.
"•,-•.
v

Zapisniki in sodbe ob pripoznaviin odpovedi.
§382.
(*•)••• Če prizna toženec prj prvem naroku ali nà ustni
sporni razpravi tožbeni zahtevek celoma ali deloma aH
če se odpove tožilec svojemu zahtevku celoma ali delo-, ma, se ugotove v zapisniku te izjave kakor tudi raz
glašene odločbe (sodba na podstavi pripoznave ali od
povedi, §§490., 491. cpp.) po predpisih § 271., prvega
odstavka, š t 1. in 3., cpp.' Pri tem je. navesti rek sodbe
(dispositivo) eventualno s pozivom na tožbo ali na ràzpravni zapisnik, toda vselej jasno; Ugotovitev razglašene
sodbe,, ki obseza tudi objavljeno odločbo o pravdnih
stroških, z zapisnikom* se smatra po § 516., drugem
odstavku, cpp. za zaznamek, o ' sodbi; ta nadomešča
izvirnik sodbe. . !
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(2) Če se razglasi sodba na podstavi pripoznave ali
odpovedi, vštevši odmero stroškov, vpričo obeh strank,
se vroče odpravki strankam samo na zahtevo (§513. cpp.).
(3) Kolikor se sestavljajo po prednjih predpisih iz
virniki in odpravki sodbe, morajo imeti nadpis »Sodba
na podstavi pripoznave, odnosno odpovedi«. Ni treba ne
dejanskega stana ne obrazložitve. V teh primerih se od
pravki sodb se ne smejo izdelati s pečatilom.
Zaznamek o sodbi zbog izostanka nadomešča zapisnik.
§ 383.
(') Če se izreče pri prvem naroku ali na ustni spor
ni razpravi na tožilčevo zahtevanje sodba zbog izostan
ka, s katero se popolnoma ugodi tožilcevemu zahtevku,
nadomešča razpravni zapisnik zaznamek o sodbi (§§ 270.,
516., drugi odstavek, cpp.). Zaznamek o sodbi se oprav
lja 3 pečatilom po tem-le vzorcu:

prvi odstavek, cpp.), se doda znesek stroškov za besedi
co »odmerjeno«. Če zneska stroškov ni mogoče takoj do
ločiti, se izdaja sodbe odloži [§ 383., odstavek ( 8 )].
(3) Če se izda sodba zbog izostanka na tožilčevo za
htevanje [§ 383., odstavek (')] šele po razpravi, zadošča,
da se postavi pod odtisk pečatila [§ 383., odstavek (*)]
kratek zaznamek, ki ima nadpis »Sodba zbog izostanka«,
določi višina stroškov in odredi sestavitev odpravkov.
(•) Če je izdana na tožilčevo zahtevanje sodba zbog
izostanka in so predložene potrebne rubrike z vsebino
zahtevka, podanega na razpravi, se sestavijo odpravki
s pečatilom v skrajšani obliki, vendar s pogojem, da se
nalagajo z rekom sodbe (dispozitivo) izključno storitve,
t. j . če ne gre n. pr. za ugotovitev pravnega razmerja
(§ 323. cpp.) ali za zahtevke v sporili, ki izhajajo iz
rabokupnih pogodb, ali o tožbah zbog motene posesti ali
o tožbah po §§ 34., 35., 36. ip. Odpravek v skrajšani
obliki se sestavi s pečatilom po tem-le vzorcu:

Zaznamek o sodbi.
Za tožilca pristopi .„
„._.
Pooblastilo z dne
Tožena stranka je plačala dne ...
Tožbeni zahtevek se skrči na ...
Tožilec zahteva izvršno sodbo (rubriko)
Seznamek. stroškov, odmerjeno
Din
par.
Sodba zbog izostanka po tožilčevem predlogu.
Sresko sodišče Budva,
dne
:
19
Sodnik
-...(2) Pečatilo za zaznamek o sodbi obseza podštevilko 2; če v poedinem primeru ne ustreza, se popravi.
Delna plačila in skrčitev tožbenega zahtevka je navesti
v zaznamku o sodbi; če se skrči tožbeni zahtevek iz
drugega razloga, ne pa zbog delnega plačila, se zazna
mek ustrezno popravi.
(?) Če se tožba zoper enega ali več tožencev umakne
ali če nastopi glede enega toženca počivanje postopanja,
je to v zaznamku o sodbi navesti. Če se vodi z enim
tožencem razprava, proti drugemu pa je podan predlog,
da se izdaj sodba zbog izostanka aH zamude, se sestavi
razpravni zapisnik, predlog zoper drugega toženca pa
se ugotovi z zaznamkom o sodbi.
(4) V zaznamku o sodbi se označi v besedilu, pritisnjenem s pečatilom, ali zahteva tožilec odpravek sodbe
[izvršni odpravek sodbe § 143., odstavek (*)]. Če je
priložil za odpravek sodbe rubrike, se označi njih število
v besedilu, pritisnjenem s pečatilom.
(5) Če se je izdaja sodbe odložila (§ 511.), se dostavi
za besedami »po tožilčevem predlogu« besedica »odlože- ,
no« in se prečrta nadpis »Zaznamek o sodbi«.
(•) Za zaznamek o sodbi podpiše samo sodnik; ne
podpišejo ga. pa ne zapisnikar, ne stranke.
Izvirnik in odpravki sodbe zbog izostanka ali zamude
(zaočne sodbe).
§ 384.
(') Ce izostane tožilec in se tožbeni zahtevek celo
ma ali deloma zavrne, se sestavijo izvirnik in odpravki
sodbe po občnih predpisih; isto velja tudi, če zahteva
sodba (izrek o stroških) izjemoma posebno obrazložitev.
(s) Kadar se pa izda na tožilčevo zahtevanje sodba
zbog izostanka, nadomešča zaznamek o sodbi (§ 383.)
Izvirnik sodbe. Če se razglasi sodba na razpravi (§ 510.,

Sodba zbog izostanka, odnosno zamude.
V imenu Njegovega Veličanstva kralja!
Tožena stranka se obsoja na storitve, zahtevane po
tožeči stranki in na plačilo pravdnih stroškov
Din
par tožeči stranki v 15 dneh, da ne bo izvršbe.
Sresko sodišče Koprivnica,
dne
19
(s) Če niso predložene rubrike, prikladne za skraj
šani odpravek sodbe zbog izostanka (ali zamude), je
sestaviti odpravek z obrazcem posi. št. 107 ali po njem.
(e) Tožilcu se vroči, če se je sodba razglasila na raz
pravi, odpravek samo, če to zahteva (§ 513. cpp.), in
sicer brez vročilnice; če je zahteval izvršni odpravek, je ,
postopati po §§ 143. in 150.
(') Pri meničnih stvareh je treba v odtisku pečatila
za sodbo zbog izostanka ali zamude ali v tiskanem bese
dilu obrazca posi. št. 107 popraviti rok za izpolnitev v
3 dni, v pouku o pravnih sredstvih pa rok za vložitev
priziva v 8 dni.
Nadomestitev zapisniške ugotovitve stanja stvari z dokaz
nim sklepom ali dejanskim stanom sodbe.
§ 385.
(') Ugotovitev navedb strank o stanju stvari z zapis
nikom se lahko nadomesti: 1. z dokaznim sklepom, če
se ustna razprava odloži zaradi izvedbe dokaza po zapro
šenem sodniku (§ 279; cpp.), 2. z dejanskim stanom
sodbe, če se ustna razprava; na enem naroku izvede in
dokonča {§ 540. cpp.).
^
(s) V primerih odstavka ('), št. 2., mora izročiti
sodnik v treh dneh po sklenjeni razpravi sodni pisarnici
pismeni sestavek o dejanskem stanu sodbe, da g&
morejo stranke vpogledati; to je strankam na razpravi
priobčiti; priobčitev se vpiše v zapisnik. Omenjeni dejan
ski stan sodbe se ne more združiti ne z izrekom sodbe,
ne, z obrazložitvijo.
Odločbe, ki se ne odpravljajo posebej.
§ 386.
i1) Če se na sporni razpravi razglasi sklep, s katerim
se je odločilo o izpremembi tožbe (§ 330. cpp.), a se û e
odpravi posebej, se vzame v odločbo o glavni stvari.
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(2) Če se priziv v nejavni seji deloma zavrne, a so
podani v prizivnem spisu tudi drugi prizivni razlogi, po
katerih je odločba pridržana ustni prizivni razpravi
(§ 574., drugi odstavek, cpp.), ostane sklep, izdan v
nejavni seji, samo v izvirniku in se ne odpravlja posebej,
ampak se razglasi obenem z obrazložitvijo po predsed
niku senata na ustni prizivni razpravi po poročeval
čevem poročilu (§ 580. cpp.) in se privzame v odločbo
o prizivu, ki se izda na osnovi ustne razprave.
(3) Če se sklep, razglašen na ustni razpravi, ne od
pravi posebej, ampak se vnese v dotično odločbo [odsta
vek (*) tega paragrafa, § 356., prvi, drugi. in peti
odstavek, cpp.], se sestavi odločba tako, dà se da
posneti, koliko je sodišče izdalo sklep, koliko je pa
odločilo v glavni stvari. Pri tem je paziti na eventualno
izpremembo v sestavi senata.

sodnika se začne prvi dan po vročitvi sklepa. Rok za
vložitev rekurza se ne podaljša niti fcbog' potrebe, da se
pred pobijanjem sklepa predlaga zbornemu sodišču
njegova izprememba niti s tem, da se tak predlog dejan
ski vloži.
( a ) Predlog, naj se sklep izpremeni, se poda lahko
posebej pred vložitvijo rekurza ali obenem z rekurzom.
(") O predlogu, naj se sklep izpremeni, podanem
obenem z rekurzom, se izda odločba pred odposlatvijo
rekurza. rekurznemu sodišču. Z izpremembo sklepa v
smislu vloženega predloga je izdana odločba tudi o
rekurzu; če pa sodišče predloga ne uvaži celoma, se
pošlje rekurz rekurznemu sodišču, ki ga je napotiti na
sklep o predlogu, naj se sklep izpremeni.

Izvedba dokaza pred odrejenim ali zaprošenim
sodnikom.

Odredbe glede izvršilnega postopanja in
postopanja v zavarovanje.

§ .387.
(') Sodišče, ki odredi sodnika zaradi izvedbe dokaza
ali pošlje zaradi tega zaprosilo, mora vselej stranke
izrecno vprašati, ali se žele izvedbe dokazov udeležiti
(neposredno ali posredno po zastopniku). Če se odpo
vedo udeležbi vse ali poedine pravdne stranke, se to
priobči odrejenemu, odnosno zaprošenemu sodniku. Prav
tako se mu sporoči, če izjavijo vse stranke, da ne zahte
vajo zaprisege kakšne priče.
(2) Zaprosilo za izvedbo dokazov se zapiše v obče
vanju z našimi sodišči praviloma v izvirniku na spise, ki
se pošiljajo zaprošenemu sodišču. V zaprosilu ni treba
dejanskega stanu razložiti, če se da ta doznati iz spisov,
ki se istočasno pošiljajo; če pa so spisi večjega obsega,
j 6 označiti v zaprosilu tista mesta, ki so za zaprošenega
sodnika važna.
(3) Nasprotno je razložiti dejanski stan v zaprosilu
toliko, kolikor je to potrebno za voditev in popolno
izvedbo dokaza v teh-le primerih:
1. če ostanejo spisi pri pravdnem sodišču zaradi najevanja postopanja ali iz drugih razlogov;
2. če je treba zaprositi istočasno več sodišč za .izved
bo dokaza;
3. če dejanske in dokazne navedbe niso vzete v za
pisnik (§ 279. cpp.);
4. če se pošilja zaprosilo našim predstavništvom v
inozemstvu ali inozemskim óblastvom. :

2. p o g l a v j e .

Prošnja za opravo izvršbe.

§ 390.
(') Če dovoli sodišče izvršbo, ki naj jo opravi drugo
domače sodišče, označi v izvršilnem dovolilu izvršilno
sodišče in ga zaprosi za opravo [§ 24., odstavek ( x ), ip.]
takoj, ne da bi čakalo pravnomočnosti izvršilnega dovo
lila (§ 58: ip.) ; to tudi tedaj, če odredbe za opravo vobče
ni treba izdati ali jo je treba izdati šele, ko zahtevajoči
upnik to predlaga ali se javi (§ 217. ip.); predlog ali
prijavo je podati izvršilnemu sodišču.
C) Zaprosi se pa tako, da se pošlje odpravek izvr
šilnega dovolila, kateremu se prilože predlog, njegovi
izvodi in priloge (zapisnik, sestavljen ó predlogu, in
njegovi prepisi) kakor tudi odpravki izvršilnega dovo
lila za vročitev strankam. Pri sodišču, ki je izvršbo
dovolilo, ostane samo izvirnik dovolila (zaznamek o
dovolitvi). Če je priloženo dotičnim spisom sodišča, ki
je dovolilo izvršbo, pooblastilo, izdano za prejem spor
nega predmeta ali denarja, se pošlje, izvršilnemu sodi
šču na predlog zahtevajočega upnika tudi to pooblastilo.
Če je treba, se potrdi tudi trajanje veljavnosti siromaške
pravice [§187., odstavek ( 3 )].
(3) Če izvršilno sodišče še ni znano, se predajo v
odstavku (s) omenjeni spisi zahtevajočemu upniku [§ 24.,
odstavek ( 2 ), ip.];
•
(*) Če je sodišče, ki je izvršbo dovolilo, celoma ali
deloma poklicano, izvršbo sâmo opraviti, izda odločbo o
Poravnave po § 529. cpp.
izvršilnem predlogu praviloma [§ 13., odstavek (")]
§ 388.
izvršilni sodnik. Zato se mu izroče spisi, po katerih je
(*) Glede ustnih predlogov, naj se pozove nasprot izdana izvršna odločba (izvršilni naslov): Po potrebi
nik zaradi poskusa poravnave po § 529. cpp., o katerih lahko odredi starešina sodišča, naj sodnik, ki je poslo
•ni treba sestavljati zapisnika niti jih vpisovati v kakr- val po dotičnih spisih, pravnomočnost izvršilnega naslo
Senkoli vpisnik, postopa upravitelj oddelka sodne pisar va potrdi ali sam izvršbo dovoli.
nice tako, da priobči predlagatelju po sodnikovem navo
(B) Če naj izvrši opravo prisilne izpraznitve, odstra
dilu ustno dan in uro naroka za poskus poravnave in nitve stvari z zemljišča ali s kakega drugega izvršilnega
m
u preda poziv po obrazcu posi. št. 108 z ovojem, na predmeta drug sodni oddelek, ne pa tisti, ki je dovolil
katerem je vse zapisano, česar je treba za vročitev na izpraznitev, odnosno odstranitev, je uporabiti predpise
sprotniku. . '
» • • •
odstavka (a) s tem, da se pošlje namesto odpravka izvir
(*) Po pismenih predlogih te vrste .postopa oddelek nik izvršilnega dovolila.
8
°dne pisarnice tako, da pošlje poziv obema strankama.
(e) Če je takrat, ko se izda odločba o predlogu za
dovolitev izvršbe ali med kakšnim izvršilnim postopa
Predlog senatu po § 610. cpp.
njem dovoljen ali odrejen zemljiškoknjižni vpis v vložku,
kije pri drugem sodišču, se takoj zaprosi zemljiško
§ 389.
'
X1) Rok za vložitev rekurza zoper sklepe starešine , knjižno sodišče za izvedbo vpisa in se mu pošlje toliko
^ o r n e g a sodišča, predsednika senata ali odrejenega odpravkov, kolikor jih je ..treba, jia obvesti o svojem
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službenem dejanju vse prizadete osebe in izvršilno sodi
šče [§ 111., odstavek ( 2 ), pzk.].

Oprava po prijavi in oprava vpričo zahtevajočega
upnika.

§ 393.
(») Zahtevajoči upnik lahko zahteva v izvršilnem
predlogu, da se z opravo počakaj, dokler se on ne javi
§ 391.
Izvršilna dovolila, vštevši plačilne prepovedi in pre sodišču, ali da se izvršba opravi vpričo njega (§ 217. ip.).
povedi dajatev •(§§ 254., 283. in 288. ip.), se vročajo To se zaznami na spise s pečatilom in se upošteva ob
strankam in ostalim udeležencem (zavezančevim dolžni izvršitvi naloga za opravo.
kom) praviloma po izvršilnem sodišču. Za to potrebne
(2) Spisi se vpišejo takoj v knjigo o opravi izvršb
odpravke izdela sodišče, ki je izvršbo dovolilo. Ce ni tudi tedaj, če se naj izvrši oprava samo na podano pri- •
zadostnega števila odpravkov, 'se lahko nadomeste z javo [izjema § 392., odstavek (»)]; ni pa vpisovati v
uradnimi prepisi, ki jih izdela izvršilno sodišče.
knjigo za dodeljevanje v primeru § 392., odstavka (°).
Izvršilnemu organu se izroči spis po podani prijavi.
tf alogi za opravo izvršbe.
Prijava se lahko poda ustno ali pismeno v treh mese
cih od dne, ko je bila vročena zahtevajočemu upniku
§ 392.
2
(') Če naj po sklepu postopa izvršilni organ, se odločba o dovolitvi izvršbe [§217., odstavek ( ), ip.].
izroče spisi oddelku sodne pisarnice, pristojnemu za V poslednji stolpec knjige o opravi izvršb se vpiše dan, posle oprave izvršbe [izvršilni oddelek, oddelek sodne ko izteče rok za prijavo. Ob pravočasni prijavi se postavi
pisarnice izvršilnega sodnika —• § 37., odstavka (*) in poleg tega zaznamka znak dokončne rešitve in se izpolni
(-)] Oprava izvršbe po sklepih drugih sodišč se odreja stolpec 4. Ce se prijava rie poda pravočasno, se nalog
z besedo: »V izvršitev« (§ 132., št. 2). V sami izročitvi sodniku vrne. V tem primeru se izvršilno dejanje opravi
spisov je že nalog za opravo vseh službenih dejanj, po samo,« če izposluje zahtevajoči upnik iznova sodniški
trebnih za izvršitev sklepov, za katere je izvršilni organ nalog za opravo izvršbe.
pooblaščen (nalog za opravo). Posebna navodila za
'(") Zahtevajočemu upniku, ki želi opravi prisostvo
opravo, ki jih ni treba priobčiti zavezancu, daje sodnik vati, se priobči, kateremu izvršilnemu organu je oprava
ustno ali z dostavkom, napisanem na izvirniku sklepa. poverjena, kakor tudi kraj in dan oprave; če zahtevajoči
(*) Naloge za opravo izvršbe vpiše izvršilni oddelek upnik ob določenem času ne pride, se izvršba vendar
takoj v knjigo o opravi izvršb, ki se vodi po obrazcu opravi.'
posi št. 54, upravitelj tega oddelka pa jih dodeli izvršil
Izvršitev naloga za opravo izvršbe.
nim organom [§ 38., odstavka O in (»)]. Ce s e naj
§ 394.
opravi izvršilno dejanje po prijavi zahtevajočega upnika
ali ko se da varščina ali predjem za stroške, se izroče
• (4 Izvršilni organi opravijo dodeljene jim naloge
spisi izvršilnemu organu šele, ko se prejme prijava ali brez odlašanja in po; možnosti v istem redu, v katerem
se da varščina ali predjem. Starešina sodišča izda kda] so jim dodeljeni, kolikor ni od tega izjem po §§ 40.,
pa kdaj primerne odredbe o tem, ali in kdo izmed urad odstavku ( 2 ), 73., odstavku.('), in drugih predpisih.
nikov sodne pisarnice, odnosno izvršilnih uradnikov naj
(2) Izvršilni organ ne sme zavezanca o službenem
opravlja cenitve [§ 38., odstavek (*)].
dejanju, ki naj ga opravi, obvestiti niti mu na drug
(J) Ce je izdano v kakšni stvari več nalogov za način dati možnosti, dà zanje izve. Izvršilni organ je
opravo izvršbe, ki se ne izvršijo istočasno, se vpiše vsak dolžan pozvati pred začetkom službenega dejanja zave
nalog posebej v -knjigo o opravi izvršb. Prav tako se zanca, ali če tega ne dobi, prisotne osebe iz njegove
vpiše nalog posebej,.če se vrnejo spisi v izvršilni odde rodbine ali njegove nameščence, naj se izvrši dajatev
lek zaradi oprave prodaje potem, ko se je sodniku prostovoljno. Zavezancu izroči, če ta svojo obveznost
izpolni, listine, denarne zneske in druge riredmete, ki
rubežni zapisnik predložil.
mu jih je v ta namen, dal zahtevajoči upnik.
•
(*) Nalogi, naj se že opravljeno izvršilno dejanje
O
Če
je
izvršbo
nevarno
odlagati,
zahteva
izvršilni
'
razveljavi ali izpremeni, kakor tudi preklic ali izprememba še ne opravljenega naloga za opravo izvršbe se organ od izvršilnega sodišča pismeno upravičilo, da srne
priobčijo izvršilnemu oddelku tudi samo s predajo opraviti izvršbo na nedeljo ali praznik ali ponoči. Isto
spisov; toda nalogi za razveljavitev ali izpremembo se velja tudi, če predlaga zahtevajoči upnik opravo na
vpišejo v knjigo o opravi izvršb pod novimi številkami. nedeljo ali praznik ali ponoči. Sklep, s katerim se to
( 5 ) Ce.opravlja izvršilno službo oddelek sodne pisar upravičilo da, se postavi v izvirniku na nalog za opravo
nice izvršilnega sodnika, ne pa izvršilni oddelek, se izvršbe in se pokaže zavezancu na njegovo zahtevanjs
dejanju (§ 29. ip.).
sodniški nalogi za opravo izvršb ne .vpisujejo v knjigo ob službenem
(4) Če se je opravilo izvršilnemu organu kakšno
o opravi izvršb, ampak samo spisi, dodeljeni izvršilnim
organom. O nalogih za opravo izvršbe,, ki se opravijo izplačilo, ga vpiše po predpisu § 76. v knjižico priznanic
šele po podani prijavi, se vodi nadzor s poslovnim kole (obrazec posi. št. 5) in izda stranki, ki je plačala,.po
•
..:•.-.•'••
_
darjem ali z beležnico za roke, zlasti zaradi roka, dolo trdilo.e
(
)
Izvršilni
organ
je
dolžan
sprejeti
od
strank
pred
čenega v § 393.
loge in izjave, ki so v zvezi z njegovim službenim deja*
(•) Če posluje v izvršilnem oddelku, (oddelku sodne
njem, in jih po potrebi pismeno ugotoviti. Ko opravi
pisarnice izvršilnega sodnika) večje število izvršilnih
službeno 'dejanje, poda izvršilni organ brez odlašanja
organov, se vodi namesto knjige o opravi izvršb knjiga
ob kratkem pismeno poročilo o opravi ali pa o razlogih, ;
za dodeljevanje izvršilnim organom (po istem obrazcu
zbog katerih, se je oprava opustila (n. pf. zato, ker з« •
posi. št. 54); v. knjigi se združijo vselej v posebno sku mu je z javno listino dokazalo, da je zahtevajoči upniK
pino nalogi za opravo izvršb, dodeljeni poedinemu izvr •plačan, da je dovolil odlog ali da je odstopil od izvršil
šilnemu organu istega dne. Odredbe odstavkov (») do nega postopanja), kakor tudi o vsem drugem, kar se je
(") je uporabljati smiselno.
Vročanjc izvršilnega dovolila.

•al
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pri opravi morda dogodilo. Če je sestaviti o službenem
dejanju zapisnik, nadomešča ta zapisnik poročilo. Zapis
nik je sestaviti, če je izvršilno dejanje opravilo (§ 59.
ip.). če je prejel izvršilni organ kakšen znesek ali
predmet, je v zapisniku navesti, ali in za kaj ga je
uporabil, pri čemer more navesti številko lista v knji
žici priznanic.
(") Upravitelj izvršilnega oddelka pregleda zapis
nik in označi, ko je izpolnil stolpec 6, stvar v knjigi o
opravi izvršb za dokončno rešeno, in izroči spis sodniku,
da izda odločbo.
Izvršba zoper aktivne vojaške osebe; izvršba v zgradbah,
ki jih je zasedla vojska, in zoper prometne ustanove.
§ 395.
(') Če se upre aktivna, vojaška oseba (pri vojski,
mornarici, orožništvu) opravi izvršilnega dejanja, ali se
je bati, da se upre, mora izvršilni prgan takoj zahtevati
pomoč od neposredno nadrejene vojaške komande, če pa
ta ni znana ali če se ле more do nje, od najbližje kra
jevne komande [§ 31., odstavek (*), ip.]; te predpise je
smiselno uporabljati tudi na oseb«, ki služijo pri finančni
kontroli ali pri straži javne varnosti. .
(a) Če se opravlja izvršilno dejanje zoper vojaško
osebo ali osebo, ki služi pri finančni kontroli ali straži
javne varnosti, dokler izvršuje službo, mora izvršilni
organ pred začetkom službenega dejanja obvestiti ne
posredno nadrejeno komando o izvršilnem dovolilu
[§ 30., odstavek ( s ), ip.].
(3) Če sé naj opravi izvršilno dejanje v vojaških ali
od vojske (mornarice, orožništva) zasedenih zgradbah,
mora obvestiti izvršilni organ pred začetkom dejanja o
tem komandanta zgradbe ali ob njegovi odsotnosti
dežurnega častnika in opraviti dejanje vpričo vojaške
osebe, ki mu jo ta dodeli [§30., odstavek (*), ip.].
(*) Če, naj se opravi izvršba na imovino javne pro
metne ustanove, zaprosi izvršilno' sodišče nadzorno
oblastvo dotične ustanove, da pošlje zastopnika,- ki naj
prisostvuje opravi izvršilnega, dejanja in označi njene
utesnitve, ki jih smatra za potrebne v prid javnemu
Prometu (§ 32. ip.)

Hramba denarja, vrednostnih papirjev in dragocenosti;
nalaganje gotovine na obresti.
§ 398.
(*) Izvršilni organ preda voditelju denarne knjige
brez odlašanja ves denar, vrednostne papirje, drago
cenosti in druge stvari, ki mu jih je predal ob opravi
izvršilnega dejanja zavezanec ali ki jih je sam zavezancu
odvzel ali jih drugače'prevzel (prejel), če so prikladne
za sodno položbo in kolikor se niso neposredno izročile
zahtevajočemu upniku (§ 214. ip. v zvezi z dotičnimi
predpisi pravilnika o dolžnosti izvršilnih organov, ozna
čenega v § 33. ip.). Zapisniku o opravljenem izvršilnem
dejanju se priloži priznanica ustanove, pri kateri se
hranijo sodni pologi, ali\ priznanica voditelja denarne
knjige, eventualno tudi poštna prejemnica.
(2) Če je izročil (poslal) izvršilni organ prevzeti (pre
jeti) denar neposredno zahtevajočemu upniku, podpiše
ta zapisnik (§ 59., ip.) ali pa priloži izvršilni organ
zapisniku poštno prejemnico.
(s) Denar, izročen med izvršilnim postopanjem sodi
šču ali ustanovi, pri kateri se hranijo sodni pologi, ki se
naj nalože na obresti (§ 63. ip.), je vlagati samo pri
Državni hipotekami banki, če ne predlaga tisti, ki ima
pravico, prejeti ta denar, kaj drugega.
(*) Eventualni stroški za naložbo, odpoved in dvig
se pokrijejo iz naloženega denarja.
(°) Če je znesek tako majhen, da za čas, za katerega
bo verjetno naložen na obresti, ni moči dobiti obresti aH
bi obresti bile neznatne, se denar ne naloži na obresti
Obvestila v postopanju zaradi prisilne uprave.
§ 399.
(!) Pri prisilnih upravah' zemljišč, ki leže v območju
več davčnih
uprav, se uporabljajo pfedpisi §§ 81., 100.,
odstavka (8), in 105. ip. na vse davčne uprave (oblastva),
v katerih območju leže deli teh zemljišč.
{') Pozive tretjim osebam, naj ne opravljajo dolžnih
dajatev zavezancu, marveč upravitelj||l^ 91. ip.), oprav
lja izvršilni organ lahko ustno in pismeno. Ustni pozivi
se ugotove zapisniški, po možnosti na zapisnik, ki se
sestavi z upraviteljem o predaji zemljišča po § 81.,
odstavku (3), ip. Zapisnik podpišejo vse osebe, katerim
se je poziv opravil. Pismeni poziv se vroča z vročiJnico.

Oprava izvršilnih dejanj po javnih notarjih.
Spisek prisilnih upraviteljev.
§ 396.
-Vsi predpisi,-ki se nanašajo na izvršilne organe,
veljajo tudi za javne notarje, če je .tem poverjena oprava
izvršilnih dejanj [§ 26., odstavek (>), ip.].
,

Zavezančeva smrt.
§ 397.

1

i ) Če je zavezanec umrl pted dovolitvijo izvršbe,
rne izvršilni organ nalog za opravo izvršbe s poročil o m
!
o tem.
.
(') Če umre zavezanec po dovolitvi izvršbe, se ta
glede zapuščine lahko začne ali nadaljuje brez vnovične
^volitve samo, če se je sodišču ali izvršilnemu organu
P°dal dokaz, da se je podala in pri sodišču sprejela
oglasitev za dediča (§ 95., drugi odstavek,,np„) ah da se
le
zapuščini postavU skrbnik (§ Џ U>-).'

v

§400.'
(>) Vsako okrožno sodišče vodi spisek^osèb, ki so
sposobne in prikladne za službo prisilnega upravitelja
zemljišč in jih je volja, sprejeti to službo (§ 88. ip.).
Spisek obseza za razne vrste zemljišč v območju okrož
nega sodišča (mala in srednja kmetijska posestva, večj'a
kmetijska in gozdno-gospodarska posestva, hiše, zem
ljišča z industrijskimi in rudniškimi napravami) toliko
oseb,-kolikor je treba; da je v območju vsakega sreskega sodišča zadosti prikladnih upraviteljev na razpo
lago. Spisek se popravlja glede na primere smrti, izprejnembo prebivališča itd. in se dopolnjuje po potrebi,
eventualno na predlog sreskih sodišč;. spisek, njegovi
popravki in dopolnitve se priobčijo vsem sreskim so
diščem.
(*) Pri sestavljanju spiska in • njegovem dopolnjeva
nju se drže sodišča nastopnega:
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a) Sreska sodišča pozovejo občine svojega območja,
naj jim predlože v mesecu dni prikladne osebe, ki jih
je volja, sprejeti službo upravitelja malih in srednjih
kmetijskih posestev in hiš. V pozivu je označiti, koliko
upraviteljev je treba predlagati in za katere vrste zem
ljišč in podjetij. Sreska sodišča preizkusijo predloge,
označijo osebe, ki jih smatrajo za neprikladne in pošljejo
predloge pristojnim sreskim načelstvom, da ta zahtevajo
mnenje od strokovnih korporacij in oddajo svoje mnenje
ter potem odpremijo spise okrožnemu sodišču. Istočasno
poročajo sreska sodišča okrožnemu sodišču o sposob
nosti in prikladnosti predlaganih oseb. Preden izda
okrožno sodišče svojo odločbo o njemu podanih pred
logih, se obrne za mnenje do banske uprave. Na osnovi
vsega tega odloči okrožno sodišče o tem, katere osebe je
vpisati v spisek.
b) Zaradi postavitve upraviteljev za večja kmetij
ska in gozdno-gospodarska posestva in za zemljišča z
industrijskimi in rudniškimi napravami se obrne okrož
no sodišče do banske uprave (rudarskega oblastva), da
pribavi predloge in mnenja podrejenih oblastev, stro
kovnih korporacij in družb, odda svoje mnenje in poda
svoj predlog, pa izda potem svojo odločbo na osnovi pre
jetih predlogov in izjav zaslišanih oblastev, korporacij
in družb.
(3) Osebe, vpisane v spisek prisilnih upraviteljev ali
izločene iz njega, se o tem ne obveščajo.
(4) Če ne ustreza nobena oseba, vpisana v spisek
prisilnih upraviteljev, posebnim zahtevam dotičnega pri
mera, če postavljeni upravitelj uprave noče sprejeti in
ni nobena ostalih oseb, vpisanih v spisek, v danem pri
meru prikladna ali sposobna za upravo, če je v poedinem primeru koristno, postaviti za upravitelja pred
lagano osebo, ki ni vpisana v spisek prisilnih upravi
teljev, sme sodišče glede na predlagančevo osebo ali v
prid koristne in uspešne uprave in zmanjšbo njenih
stroškov postaviti za upravitelja tudi osebo, ki ni vpi
sana y spisek prisilnih upraviteljev [§ 88., odstavka (')
in ('), ip.]. V takem primeru opravi sodišče po služ
beni dolžnosti poizvedbe, potrebne za ocenitev, ali je
predlagana oseba prikladna, ali vobče za pravilni izbor.
Pri postavitvi upravitelja, ki ni vpisan v spisek prisilnih
upraviteljev, se zasliši zahtevajoči upnik, pa tudi zave
zanec, če ni nevarno odlašati.
Skrbniki v dražbenem postopanju (v postopanju zaradi
prisilne javne prodaje).
§401.
(i) V postopanju zaradi prisilne dražbe sé postavi
skrbnik, če se je bati, da kateremu udeležencu ne bo
moči o pravem času vročiti. Ce se v postopanju postavi
skrbnik, ga je postaviti, če si koristi dotičnih oseb ne
nasprotujejo, tudi za vse ostale udeležence, ki se jim
v istem postopanju ne bi mogle o pravem času opraviti
vročitve ali ki se jim je brez uspeha poskusila opraviti
vročitev [n. pr. §§ 114., odstavek ("), 135., odsta
vek ( e ), ip.].
(») Sklep, s katerim se postavlja postavljeni skrbnik
po odstavku (*) tudi drugim osebam, je dostaviti tako
zahlevajočemu upniku, kakor tudi zavezancu. Skrbniku
se pošljejo s sklepom o ppstavitvi tudi spisi, ki so bili
vrnjeni zbog nemožnosti vročitve. Da so#se mu ti spisi
poslali, se zaznami na ovojih vrnjenih spisov, ki se
pridrže pri spisu.

Zemljiškokrjižni

izpiski v dražbenem postopanju.

§ 402.
(>) Če je treba prodati na dražbi zemljišče, ki jamči
kot sovložek (§§ 116., 126. zzk.), predloži zahtevajoči .
upnik kot službeno potrdilo (§107., št. 1. in 2., ip.) iz
piske iz javne knjige [§107., odstavek ( 2 ), ip.], izdane
po predpisih §§ 77. in nasi, pzk., tako glede zemljišča,
ki se naj proda na dražbi, kakor tudi glede zemljišča,
ki jamči kot glavni vložek. Glede glavnega vložka za
došča posebni zemljiškoknjižni izpisek (§ 78., 89. pzk.),
ki se nanaša na terjatev, za katero še jamči vkupno
(§186. ip.).
(2) Če je izvršilno sodišče obenem tudi zemljiško
knjižno sodišče, dopolni voditelj zemljiške knjige v vseh
primerih, ko je prejel spise zaradi vpisa zaznambe, ki se
nanaša na dražbeno postopanje, zemljiškoknjižni izpisek,
ki je v spisih, po poslednjem stanju, in to brez plačila
takse za dopolnitev.
(3) Vselej, ko je za izvršilnega sodnika zaradi izdaje
kakšne odredbe., važno, da pozna zemljiškoknjižno stanje,
mora poskrbeti, da se zemljiškoknjižni izpisek, ki mu je
na razpolago, dopolni; po zemljiškoknjižnem stanju do
poslednjega dne. V ta namen izroči, če je zemljiška
knjiga pri istem sodišču ali na sedežu sodišča, zemlji
škoknjižni izpisek po kratki poti voditelju zemljiške
knjige zaradi dopolnitve. Če se vodi zemljiška knjiga v
drugem kraju, se zaprosi zemljiškoknjižno sodišče, ki mu
je priobčiti dan izdaje zemljiškoknjižnega izpiska ali
dan njegove poslednje dopolnitve, za poročilo o izpremembab, ki so nastale od tedaj v stanju zemljiške knjige.
V obeh primerih je obvestiti izvršilno sodišče po zem
ljiškoknjižnih spisih tudi o prebivališču in stanu novo
vpisanih oseb in njih zastopnikov.
(4) Če je na dražbi prodati zemljišče, ki ni vpisano
v javnih knjigah (ali zgradba v smislu grajanskega za
konika), se smiselno uporabi predpis odstavka (8) za
listine, predložene sodišču zato, dà se pridobe stvarne
pravice na nevknjiženih zemljiščih (§ 432. grajanskega
zakonika, ki velja v območjih apelacijskih sodišč v. Ljub
ljani in Splitu).

•
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Cenitev in zastavni popis zemljišč.
§ 403.
C) Sodni organ [§ 392., odstavek ( 2 )], ki mu je po
verjena oprava cenitve zemljišča^ ki se naj proda na
dražbi (§ 113. ip.), ali zastavni popis zemljišča, ki ni
vpisano v javni knjigi [§§ 75., 109., odstavek ( 8 ), ip.].
določi kraj in čas oprave službenega dejanja, izposluje,
da pošlje oddelek sodne pisarnice izvršilnega sodnika
strankam (izvedencem): pozive in ukrene vse, česar je
treba po uredbi, ki jo omenja § 113., odstavek ( 8 ), iP;
Pozivi se pošljejo po možnosti obenem z izvršilnimi
dovolili.
(2) Če se vzame v dražbenem postopanju za vred
nost zemljišča vrednost, ki. je že določena ob kakšnem
prejšnjem dražbenem postopanju, se je treba držati pred
pisov § 113., odstavki» C), ip. Zaznambe v zapisniku
prejšnjega zastavnega popisa, predpisane v §§ 76., 84.
in 111. ip., izvrši oddelek sodne pisarnice izvršilnega
sodnika., Sodnik fle- uveri o točni izvedbi teh zaznamb.
DraŽbeni oklic '(edikt),
§ 404.
, 0) .V dražbenem oklicu se označi zemljišče ne samo
s številko zemljiškoknjižnega vložka, ampak tudi z osta*

'
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limi označbami tako, da more kupec kraj in lego zem
ljišča razpoznati; nato je navesti ob kratkem vse tiste
okolnosti, ki so po občnem pojmovanju odločilne za
ocenitev vrednosti.
(*) Ce leži zemljišče v območju več davčnih uprav,
je navesti v oklicu poleg označbe glavnega dela zemljišča
tudi številke vložkov in katastrske občine postranskih
delov zemljišč, ki leže v območju drugih davčnih uprav.
Oklic, prav tako pa tudi vabilo na narok za razpravo o
razdelitvi kupnine je vročiti vsem davčnim upravam, v
katerih območju leže poedini deli zemljišča.
(s) Zavezančevo ime je navesti ob dražbi zemljišča
vselej v odpravkih oklica, ki se vročajo osebam, ozna
čenim v § 135. ip.; v odpravkih oklica, določenih za raz
glasitev, pa se navede to ime samo, če zemljišče ni
vpisano v javni knjigi (§ 134., št. 1., ip.) ali če je do
mnevati, da je zemljišče znano samó pod imenom nje
govega posestnika.
(*) V odpravkih oklica za dražbo premičnih stvari,
določenih za razglasitev, je zavezančevo ime navesti
samó, če je v poedinem primeru moči domnevati, da se
doseže z označbo imena ugodnejši uspeh dražbe.
Rubež premičnin in rubelni zapisnik.
§ 405.
0) Ce ni treba hrambe zarubljenih premičnih stvari,
je rubež na vsaki taki stvari označiti vidno tako, da
vsakdo to lahko opazi. V ta namen se prilepi na zarubljeno stvar rubežna znamka po obrazcu posi. št. 109.
Kjer to ni mogoče ali ne bi zadoščalo, se postavijo na
prikladno mesto listki iz papirja, na katere se prilepijo
rubežne znamke in se zaznami to, kar je zarubljeno.
(2) V rubežnem zapisniku označi izvršilni organ s
svinčnikom približno vrednost poedinih zarubljenih
stvari [§ 213., odstavek (»), ip.].
(8) Dokler obstoje polnoveljavno zastavne pravice,
ugotovljene z rubežnim zapisnikom [§ 306., odstavek (•)],
se opravi, poznejši rubež že kdaj popisanih stvari z za
znambo v .dotičnem rubežnem zapisniku [§§ 216., 260.,
odstavek (»), ip.]; rubež drugih stvari, ki so pri isti
osebi, se opravi s popisom in opisom v dodatku k obsto
ječemu rubežnemu zapisniku (priključni rubež). Za
znambo o poznejšem rubežu že kdaj popisanih stvari
opravi izvršilni organ. 0 takem rubežu je postaviti v
spise na mestu, določenem po časovnem redu, kratko
Poročilo izvršilnega organa z roko ali s pečatilom.
(4) Rubežni zapisniki, ki sestoje iz več pol, se vežejo
v zvezek, čigar listi se zaznami jo s številkami; za za
znambe, omenjene v odstavku ( 5 ), se pusti pri vsakem
rubežnem vpisu poseben prostor.
(5) Dovolilo prodaje, kakor tudi popolna ali delna
ustavitev ali odložitev izvršbe ali prodajnega postopa
nja zaznami sodnik, ko izda odločbo, v rubežni zapisnik
poleg vpisa zastavne pravice zahtevajočega upnika, even
tualno v skrajšani obliki. Hrambo, cenitev in prodajo
saznami izvršilni organ- z rdečilom na tistem mestu rubežnega zapisnika, ki ustreza času zaznambe, prodane
stvari pa prečrta z rdečilom. Zaznambe v rubežnem
Vpisniku, ki se nanašajo na stečajno, postopanje ali na
Poravnalno postopanje, opravi upravitelj oddelka sodne
Pisarnice. Starešina sodišča lahko odredi tudi druge
2a
Piske, po katerih je moči doznati iz rubežnega zapisai
^ a tudi za druga dejanja med postopanjem.
%

Hramba in cenitev premičnih stvari.
§406.
(*) Ce odredi sodišče hrambo (§ 214. ip.)", se sme
prepustiti izbor hranitelja izvršilnemu organu proti
naknadni odobritvi po sodniku.
(*) O opravi in o načinu oprave odredbe za hrambo,
odnosno o razlogu, zbog katerega hramba ni bila od
rejena, se obvestita zavezanec in zahtevajoči upnik, če
nista prisostvovala opravi rubeža, ko se obvestita o
opravljenem rubežu [§ 213., odstavek (4), ip.] ali ko se
jima vroči odpravek dražbenega oklica [§ 225., odsta
vek •(«), ip.].
(8) Gotov denar, vrednostni papirji in druge stvari,
ki jih je moči hraniti pri sodišču, se hranijo po veljavnih
predpisih pri voditelju denarne knjige ali pri ustanovi,
kjer se hranijo sodni depoziti [§ 398., odstavek (')].
Menice ali čeki in drugi papirji, ki se prenašajo z indosamentom, trgovske nakaznice in obveznice, čeki, ki
se ne prenašajo z indosamentom, kakor tudi vsi papirji,
za katere je zaradi ohranitve ali izvrševanja v njih ob
seženih pravic treba raznih dejanj (dejanja § 257. ip.),
se pokažejo, preden se dajo v polog, upravitelju izvršil
nega oddelka (oddelka sodne pisarnice izvršilnega sod
nika), ta pa jih eventualno pokaže sodniku.
(4) Premične stvari, ki so se odvzele zavezancu
zaradi plačila denarnih kazni itd., se izroče v hrambo
voditelju denarne knjige, če se ne preneso takoj v javni
lokal, določen za opravljanje dražb, kjer tak lokal ob
stoji [§ 228., odstavek (3), ip.]. Ta jih vpiše.v posebno
denarno knjigo [§ 226., odstavek (*)].
> (8) Izvedenci za cenitev zarubljenih premičnih stvari
(§§ 224., 229., 232., 233. ip.) se vzamejo, če ne odredi
sodnik v poedinem primeru kaj drugega, iz spiskov izve
dencev, ki so pri sodišču (§ 43.), po razporedu in vrsti,
stalno določeni od starešine sodišča. Ce se mora v po
edinem primeru odstopiti od vrste, se prepusti lahko
izbor izvedenca izvršilnemu organu proti naknadni
odobritvi po sodniku.
Prodaja.
§407.
(!) Tudi če se dovoli prodaja z istim sklepom, s ka
terim je dovoljen rubež (§ 208. ip.), se pokaže po opravi
rubeža sodniku zapisnik zaradi pregleda. Sodnik odredi
pri tem po potrebi, ali se naj zarubljene stvari prodajo
v kraju, kjer so, ali pa v javnem lokalu, določenem za
opravljanje dražb, kjer tak lokal obstoji (§ 228. ip,) ali
pa pod roko. Nato določi izvršilni organ prodajo, če
tega ni že sodišče storilo, upoštevajoč presledek najmanj
treh tednov, predpisan v' § 226. ip., za dan, ko verjetno
postane pravnomočen sklep, s katerim se je rubež dovo
lil, kolikor ni uporabiti predpisa § 221. ip.
(») Ce so pristopili k prodajnemu postopanju, ki
teče, drugi zahtevajoči upniki [§ 220., odstavek ( 8 ), ip.],
pa se glavno prodajno postopanje nato ustavi, je do
pustna prodaja v korist ostalih zahtevajočih upnikov
[§ 234. v zvezi s § 169., odstavkom ( x ), ip.-],-ce je do
volitev rubeža tudi le enega novih zahtevajočih upnikov
pravnomočna in če je dokazano, da je dražbeni oklic
strankam vročen. V tem primeru'zadošča presledek naj
manj treh tednov, predpisan v § 226. ip., med rubežem,
dovoljenim y korist glavne izvršbe, in dnevom dražbe.
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( ) Dan dražbe, ki ga je določil izvršilni organ,
objavi z oklicem izvršilni oddelek (oddelek sodne pisar
nice izvršilnega sodnika).
4
( ) Stvari, ki se pošljejo zaradi dražbe v kakšen
drug kraj, pošlje izvršilno sodišče eventualno po odpremniku (špediterju) sreakemu sodišču kraja, kjer je
dražbo opraviti, z zaprosilom, naj opravi dražbo; za
2
prošeni sodnik [§ 294., odstavek ( )] izda nalog za
opravo in potrebna navodila in odredi, ko pregleda za
pisnik o opravi, naj se pošlje izterjam znesek izvršil
nemu "sodišču.
5
( ) Ce je dovoljena na osnovi predpisov trgovin
skega zakonika prodaja ročne zastave, osnovane med
trgovci za terjatev iz obojestranskega trgovinskega posla,
2
se zaprosi [§ 294., odstavek ( )] za opravo sresko so
dišče, v čigar področju so zastavljene stvari.
Prodaja pod roko.
§ 408.
0) Zarubljeni vrednostni papirji, ki imajo borzno
ceno, se prodajo po možnosti na borzi s posredovanjem
borznega mešetarja (posrednika), če pa to ni mogoče,
s posredovanjem kakšne banke (§ 223. ip.). Izvršilno
sodišče tudi lahko zaprosi drugo sodišče za prodajo.
(J) Zaprošeno sodišče se v takem primeru upraviči,
da sme podati izjave, označene v § 223., odstavku ( 6 ), ip..
âli sâmo ali po izvršilnem organu.
Pri prodaji drugih stvari pod roko (§ 232. ip.)
priloži izvršilni organ svojemu zapisniku pismeno kup
čevo potrdilo o pogojeni kupnini in, če je dovoljena pro
daja po borzni ali tržni ceni, uradno dokazilo o tej ceni
in o eventualno plačani mešetarski (posredniški) na
gradi. Ce se pošljejo stvari zaradi prodaje v drug kraj
ali se naj prodajo v drugem kraju, ne da bi se tjakaj
poslale [§ 223., odstavka (a) in (»), ip.], je uporabiti
smiselno predpise § 407., odstavka ( 4 ).
Prisilna izpraznite? (odstranitev).
§409.
(») Sklep, s katerim se dovoljuje prisilna izpraznitev
nepremične stvari (§ 303. ip.), se vroči zahtevajočemu

upniku s pripombo," da se ' izpraznitev ne bo opravila,
dokler se on ne javi in dokler se ne dajo na razpolago
delovna moč in prevozna sredstva, ki so potrebna, da
se prostori odpro.in premične stvari odstranijo. Ko se
zahtevajoči upnik javi, se določi in se mu priobči čas
izpraznitve, in se vroči po en odpravek dovolila izpraz
nitve z označbo tega časa zavezancu in oblastvom, ki so
poklicana, odrediti ukrepe glede oseb brez stanovanja,
za zavarovanje lastnine in za odstranitev prometnih ovir.
Vročitev oblastvom se opravi 24 ur pred .začetkom služ
benega dejanja. Odstranjene stvari se izroče. zavezancu
ali njegovemu pooblaščencu, če se izjavi pripravljenega,
jih sam odstraniti, drugače pa se preneso zaradi hrambe,
•na kraj, ki ga označi oblastvo ali izbere izvršilni, organ.
Stvari se hranijo ob stroških zahtevajočega upnika,, nekvarno njegovim pravicam do povračila.
t
(*) Izvršilni organ zaznami v zapisniku o opravi
službenega dejanja, kje je ostavil odstranjene stvari in
komu jih je izročil, označi osebe, ki imajo na prisilno
odstranjenih stvareh zastavne ali druge pravice, in na
vede, ali so te osebe o odstranitvi že obveščene ali pa
jih je šele pismeno obvestiti. V ta namen pregleda
izvršilni organ pred opravo izpraznitve rubežni vpisnik.

Izvršitev pripora.
§410.
0) Ce se odredi pripor (§ 313. ip., § 113. stz.), je
vročiti odpravek sklepa, zahtevajočemu upniku ali stran
ki, kateri v korist še je začasna odredba izdala. Osebi,
ki jo je pripreti, vroči odredbo o priporu;izvršilnirorgan,
ko jo pripre; to pa se izvrši šele, ko se položi prvi
predjem za izvršitev pripora. (§ 318; ip.)
:
(2) Ce sodišče nima pripravnih prostorov, se-'izvrši,
pripor lahko v primernem prostoru občinske zgradbe
ali javne ustanove (bolnica, stražnica).. Ce tudi teh ,n(
na razpolago, se uporabi za izvršitev sodni- zapor, toda'
v takšnem prostoru, da je priprti osebi nemogoče vsako
občevanje z osebami, ki prestajajo kazen na prostosti :
ali so v priporu ali preiskovalnem zaporu.
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Obrazec 1.
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Obr posi. šl. 1. (Opis natečajnega udeleženca [natečajnika] za izpraznjeno
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mesto; § 9., odst. (1) sp.)

Razpreglednica natečajnih udeležencev (natečajnikov)

Obrazec 2.
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Obr. posi. št. 2. (Razpreglednica natečajnikov ; § 9., odst. (2) sp.)Na zunanji strani cele pole:
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>r. posi, š t 3. (Beležke o mnenjih; §§ 9>, odst. (5), 98., odst. (1) sp.)
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(V obliki knjižice v trdih platnicah)

Obrazec 4.
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Svojeročni podpis Izvršilnega organa:
Obr. posi, š t 4. (Poverilnica za izvršilne organe;
§ 39., odst. (3) sp.)
Obrazec 5.
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Podpis starešine sodišča:

Aosids 4H B t S 0 °H A3 1S

Predano oddelku
za prepisovanje

Sodni pečat:

[OAO

\

•4"

•a
•5*

'S

'5.
e»

a,

m

<0

•o

(0
C

•te ,

o

(Knjižica obseza 100 priznanic v dveh izvodih)

o

noasaiu A UBQ

ем

nupaj A UBQ

Ч-"

Knjižica priznanic

O

Priznanica St. 1
Poslovna številka . . ...
Podpisani sodni izvršilni organ je prejel dne . . . .

Obrazec 7.

. . . ..

[me strojepisca(ke) . . . .
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iz naslova izvršne terjatve

Din

za obresti po . . . % od dne . . . . do dne . . . .
za stroške

, . • . •

Um

Din

Oznaka
spisa

Din
e

za hranarino

Din

Q

za potnino (voznino)

Din

1

taksa (v denarju aH v kolkih)

Din
Skupaj

2
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00
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Potrdilo
tistega,
C
ki je na
№
> rekoval
0)
o

></>

W
6

7
•

Din

.....
8
. 1

Stranka, ki je plačala:
Izvršilni organ:
Obr. posi. št. 5. (Knjižica priznanic; §§ 40., odst. (3).
76., odst. {.2), 394., odst. \4) sp.)

Obr. posi. št. 7. (Beležnice
§ 45., odst (6) sp.)

za pisanje po diktatu}

Kl

28. koe.
Obrazec 8.

Tedenski obračun
za čas od dne

Obrazec 11.
Posi. št. . . . .

Poziv

. . . 19 . .

do dne . . ,

Pozivate se, da pridete dne
do-popoldne
ob . . ; . uri osebno k temu sodišču.
Predmet :
Namen:
(Poziv je treba prinesti s seboj.)
Zunaj:
Odpošiljatelj :
Post. št

Ime prepisovalca
Izdelano
po
predajnem
listu

Zaprta dopisnica
Znotraj;

odd. 1
odd. 2
odd. 3

Gosp.

Po beležnlci za pi
sanje po diktatu

Zavezano poštni taksi.
Obr. posi. št. 11. (Poziv stranki, naj pride k so
dišču; § 56., odst. (1) sp.)

Seštevek
Obvezno delo
Opravičba zmanjša
nega obveznega
dela

Obrazec 12.

Naročilni list
sodišče v
naroča naslednje obrazce :

Čezobvezno delo
Nagrada za prepis

l

IS тд

•O w

Nagrada za diktat

8 a. •2 w g- c >o
« 2 (0

Izplačilo

(D

.S
s
0

P.ejemno potrdlo:
Pregledano
Predstojnik sodne pisarnice
Upravitelj oddelka za prepisovanje
Izplačal Din . . . . .
Voditelj računa o materialnih stroških,
razen stroškov; kazenskega postopanja
Obr. posi. št. 8. (Tedenski obračun nagrad za pre
pisovanje ; § 48., ods*. (1) sp.)
'
Obrazec 9.
Poslovna štev
V stvari
zoper
se poziva, naj nemudoma
v . . . . dneh

zbog.

sodišče
dne

do

... oddelek

. • . • • • • • *"• • •

Obr. posi. št., 9. (Pismeni pozivi
Podajo izjave; § 56., odst. (1) sp.)

strankam,

naj

Obrazec 10.
Posi. št. . . . .

sodišče v

Sodna dopisnica
z odgovorom in zaznamkom „uradno e ,oproščeno poštnih
taks*.
"\
~~~"~*"Na"lnanje. Tudi del te dopisnice, določen za odgovor,
»ora obsezati oznamenilo oblastva, ki pošilja, poslovno Šte
f k o in omenjeni zaznamek (§ 204., odet. (1) sp.)
Obr. posi. št. 10. (Sodna dopisnica; §§ 56., odst. (1),
2
°4., odst. (1), š t 1. sp.)
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Na znanje.,Zaloge (rezerve) in naročene količine je na
vesti po številkah uradnega spiska v legah po 10 pol ali v
kosih. Pri tem je deliti naročilo po skupinah, tako- da ima
vsaka skupina dotičnt nadpis, n. pr. civilni obtazci, kazenski
obrazci, poslovniški obrazoi itd.
Obr. posi. šL 12. (Naročilnl list za obrazce; § 66.,
odst (1) sp.)

Ovoj s povratnico
Povratn. b

Obrazec 13.

Zavezano poštni taksi.
(Tu je perforirano, da se da odtrgati)

Vročeno po zapriseženem vročevalcu (poštnem uslužbencu):
Ker tisti, ki mu je bilo vročiti,
Prejemnik :
ni hotel sprejeti,
Podpis priče, če
ker tistega, ki mu je bilo vro
čiti, ni bilo najti in ni bilo moči je prejemnik nepis
men:
opraviti nadomestne vročitve,
je bil spis predan podpisani
Žig pošte, kateri se
pošti
je spis predal
dne
19 . .
Posi. št. . . . . .
Potrjujem s svojeročnim podpisom, da
sem to pošiljko danes prejel.
•. . v , dne
19 . .
Povratn. b sodišča v
Obr. posi, št- 13. (Ovoj s povratnico iz belega pa
pirja; 'SS 66., odst. (2), št. 4., 138., odst. (2) in (3), 139.,
203. ep,)
..'.,..

26. kos.

392
Obrazec 14.

Ni vročiti poštnemu
pooblaščencu

Ovoj s povratnico
(na modrem papirju)

Povratn. a

Zavezano poštni, taksi
V roke!

dne

(Tu je perforirano, da se da odtrgati)

Žig pošte, kateri
se je predal spis

. 19 . . .
Posi, št
Potrjujem s syojerocnim podpisom,
da sem to pošiljko danes prejel.

Vročeno po zapriseženem vročevalcu
(poštnem uslužbencu):
Ker tisti, ki mu je bilo vročiti,
ni hotel sprejeti.
Ker tistega, ki mu je bilo vročiti,.
ni bilo najti, dasi je bil pozvan s
pismenim naznanilom (nabitim na
vhodna vrata), naj bo zaradi pre-

Podpis priče, če
je prejemnik ne
pismen:

jema vročitve v svojem stanovanju,
obrtnem ali poslovnem prostoru, v
delavnici ali pisarni na določen dan
in ob določeni urf, se je spis óstavil na mestu vročitve, se je spis
predal podpisani ppštl

, . , dne . . . • 19 . . .
Prejemnik

Povratn. a
osebno

sodišča v

Obr. posi št. 14. (Ovoj s povratnico iz modrega pa
pirja za vročitev v roke; §§ 66., odst (2), št. 4., 138.,
I odst. (2) in (3), 139., 2Ó3. sp.)

Obrazec 15.
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službenega
potovanja
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Stroški
(pristojbine)
je
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Ë
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Din

8

9

(na račun potnih
stroškov prejete
vsote, ugodnosti
pri prevoznih
sredstvih itd.)

u
>
iS)
0)

t/5

a.

Q

N
(S
OS

Pripombe

Prevozni stroški

2

'>

Kretanje na potovanju (dan
in ura prihoda in odhoda)
in vrsta stroškov (pristoj
bin), katerih izplačilo se
zahteva

1

«
J«

Ura

Predmet in vrsta službe
nega posla, podatki
službene naredbe

o
o.
o

Rodbinsko in rojstno ime, 1
položaj uslužbenca, ki
1
polaga račun

Potni račun

P

Din

P

Din
11

10

P

Din

P

12

13

j

;
•

Službeni posel fe bil po veljavnih predpisih potreben,
potovanje se je opravilo, na potovanju prebiti čas je bil
potreben za izvršitev službenega posla, uporabil se je naj
krajši in najcenejši pot, polagatelj računa pa je (navesti
zvanje in skupino)
, . . , . • • • t • i dne . . . . . 19 . . .

Starešina sodišča (Predsednik):
Obr. posi. št. 15. (Potni račun; § 74., odsL'tZJ sp.)

dne

19

Podpis polagatelja računa:

333

8.. kos.
Obrazec 16.
KO

Potni dnevnik za službena dejanja,
izvršena zunaj sodne zgradbe
Ime la po
ložaj
uslužbenca
Q

Predmet m vrsta
službenega de
janja ; oznaka
spisa; začettk
In konec služ
benega dejanja,
Izvršenega zunaj
sodne zgradbe

a »

Ф
D.

'S

+л
CO

Stroški
(pristoj Pripombe
bine)

Obr. posi. št. 16. (Potni dnevnik ; §§ 75., odet. (1), 79. sp.)
Obrazec 17.

Letni tabelarni pregled poslov
sreskega sodišča v
v civilnih pravnih stvareh in stvareh sodne uprave
za leto
+5

Številka v

V. Druge
pravde

Г Prevzetih ne
rešenih iz lan
skega leta .
Novo došlih .
4
Rešenih . .
b) Meničnih , Odtehspornih 5
pravd •
Od téh' reše
nih s sporno
sodbo . . .
• Ostalo nereše8
. nih
. . .
do 1 meseca .
nad 1 mesec
do 3 mesecev
Trajanje po nad 3 mesece
stopanja v do 6 mesecev
primerih, < nad 6 mesecev
vpisanih v
do 1 leta . .
stolpcu 17. nad 1 leto do
2 let . . . .
. nad 2 leti . .
Prevzetih nerešenih iz prej-

KO
O

letu

J. poro
čila

'o
I. O pomi n,| ai
5
1
Prejetih-v letu poročila . .
ne stvari
H. Mandatno Izdanih plačilnih nalogov zo
per katere ni bilo ugovorov
2
postopanje 3
III. Malotne Prevzetih nerešenih iz prej
šnjega leta .
stvari
3
4
Novo. došlih .
6
Rešenih' . . . . . . .' . .
H
Od teh spornih" . . . . . .
7
Od teh rešenih s sporno sodbo
Ostalo nerešenih 0 . . . . .
8
do 1 meseca .
9
Trajanje
nad 1 mesec
postopània
do 3 mesecev 10
v primerih, nad 3 mesece
vpisanih v
do 6 mesecev, 11
stolpca 9
nad 6 mesecev 12
IV. Menične a) Izdanih plačilnih nalogov
stvari
zoper katere ni' bilo ugo13
vorov
1

prejš
njem1
letu

Številke .iz prejšnjega leta je pisati z rdečilom.
" Ta stolpec se izpolni samo pri aodiščih, ki imajo te
stvari.
3
Primeri, ki so označeni v stolpcu 6 vpisnika P (Mal) z
M
- Primeri, v katerih so vloženi ugovori ali se ni uvažil pred
i g , naj izda sodišče plačilni nalog, se vpišejo v stolpce 3 do
12
> odnosno v stolpce 26 do 37.
1
Označenih v letu poročila za dokončno rešene po predP^ih sodnega poslovnika.
5
Spornih v smislu § 288., odst. (3) sp.
." Seštevek prevzetih in novo' došlih primerov mora biti
e
oak seštevku rešenih in nerešenih ostalih primerov.
1
Primeri, ki' so označeni v .stolpcu 6 vpisnika P (Men) z
M
en
^ > Če ni posebnega vpisnika Men.
2

Številka v

o

Od teh rešenih s sporno sodbo
do 1 meseca .
nad 1 mesec
do 3 mesecev
Trajanje po ' nad 3 mesece
stopanja v do 6 mesecev
primerih, ' nad 6 mesecev
vpisanih v do 1 leta . .
stolpcu 29 nad 1 leto do
2 let . . . .
./
1 nad 2 l e t i . .
VI. Začasne odredbe zunaj pravde 8 . . . .
VIL Prie Ine Prejetih v letu poročila 0 . .
Izvršbe (
a) z osnovo prisilne zastàv-

letn prejš
poro njem1
letu
čila

14
16
16
17

18
19
20
21
22

.•j.

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Na nepre
mično
imovino

8

Prevzetih nerešenih iz prejšnjega leta .
' b) s prisilno Novo došlih .
upravo
. Ust'avljenih .
Ostalo nerešenih . . . .
( Prevzetih nerešenih iz prejšnjega leta .
Novo došlih .
c) s prisilno Dovršenih
s
dražbo
sklepom o razdelitvi
. . .
Ustavljenih ,
: Ostalo nere. šenih , . , ,

Številke vpisnika Pn.
• Številke vpisnika I.

41
42
43
44

•

45
46
47
48
49

•

'

•

J

"ß

26. kos.
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Kfl

Številke v

Številke v

O
O

letu prej
poro šnjem
1
čila
letu

letu prej
a, poro šnjem
"o
-*» čila letu 1
Na teles, premične stvari

50

Opravljenih rubežev na
telesnih premičnih stvaNa premično
imovino

Opravljenih prisilnihpro12

.

Na druge imovinske pra-

Vili. Zapuščine

53

Izpraznitev, naloženih iz
14
vršilnemu oddelku . .

56

Prejetih nerešenih iz prej
57
šnjega leta
58

(prevzem) rabokupnl > stvari

62

Uvedena rasprava se je
odstopila

63

Predaia namesto plačila

04

Prisojilo zapuščine . . .

65
66
67

Piimeri, ko se po §59.,
odst. 2., np. zapuščinska
razprava ni vodila7 po
službeni dolžnosti' . .

6«

Prejetih v letu poročila

60

Ostalo nedovršenih

. .

70

. . . .

71

Ostalo nedovršenih
Stečajne
stvari in
stvari pri
silne porav
nave zunaj
stečaja

10

. .

72

Kolikokrat je bil postavrjen sodnik si'eskegasodišča za stečajnega sod
nika ali poravnalnega

Po vpisniku rubežev ali vpisih v stolpcu 8 vpisnika I.
Po knjigi o opravi izvršb aH knjigi o dodelitvah izvršil
nim organom.
lJ
Po stolpcu 9 vpisnika I.
• - . '
13
Po stolpcu 11 vpisnika I.
14
Po knjigi o opravi izvršb ali knjigi o dodelitvah izvr
šilnim organom.
16
Ni šteti primerov, ki so зе po stolpcu 5 vpisnika O takoj
Odstopili; seštevek stolpcev 57 in 58 mora biti enak seštevku
stolpcev 59 do 61.
" Stolpec 59 mora biti enak seštevku stolpcev 62 do 67.
1T
Razpoznati jih je po vpisih v stolpcu 6 vpisnika O po
tem, ali je tamkaj označen § 59., odst. 1., np. ali pa § 59.,
odst'. 2., np.
.
,
,s
Razpoznati jih je po oznaki Skrb v stolpcu za pripom
be vpisnika S.
11

79

80

81

XIV. Odpovedi, vštevši naloge za predajo

Zbog siromaštva" . . .

18

Pridržanje v zavodu za
duševne bolezni ali sličnem zavodu izrečeno za
dopustno
Pridržanje v zavodu za
duševne bolezni ali sličnem zavodu izrečeno za
30
nedopustno

GO

Prisojilo ie odvisno samo
še od plačila dedinske

Od teh skrbstev

ХП. Postopanje
za sprejem
v zavode
za duševne
bolezni in
elicne za'ode

59

Kot brezdedične predane

IX. Varstvene
in skrbstve
ne stvari

Zlorabe alko
hola iz navade 76
Zlorabe živčnih
strupov . . .
Zapravljtvosti .

XIII. Stvari pravne pomoči v civilnih stvareh 82

61

Način
dovršitve

doSeme bo- f popolnih
l«zni (slebo- <
umnosti)
( delnih

Dovoljeno podaljšanje
očetovske oblasti . . .

54

Prejetih, vštevši izpraz-

Sodno postopanje še teče
Ostalo
nerešenih

•

52
Na denarne terjatve

Za đosego
dejanj in opu
stitev

Izrečenih
XI. Prekllcno
Je prekll10
postopanje cVT zböa

. . .

83
84

XV. Občni vpisnik (stvari RS1)

XVI. Overovitve podpisov
XVII. Zemlji koUnjižne stvari. Štev'lke zem
ljiškoknjižnega dnevnika
Izp'skov iz zemljiških knjig
. . .
Številke iz dnevnika za položbo listin
(kjer se tak dnevnik vodi) . . . . 88
XVIII. Stvari sodne uprave. Številke vpis
nika za stvari sodne uprave . . .
Opravljenih sodnih dnevov . . . .
Ostalih službenih dejanj sodnikov
in drugih uslužbencev zunaj sodne
zgradbe"
Številke denarne knjige
Številke računa o materialnih stroš
kih, razen stroškov kazenskega po
stopanja
94
Številke računa o stroških kazen
skega postopanja
Plačilni nalogi

Dne

19
Predstojnik sodne pisarnice:

18
V primerih vpisnika Os se izkazuje samo izid sklepov
prve stopnje. Izida pravnih sredstev in postopanja zarad; po
vrata svojepravnosti in zaradi izpremembe stanja svojepravnosti ni upoštevati. Ne izkazujejo se primeri, v katerih preklicni predlog ni uvažen ali hi bila izdana odločba (stolpca 14 in
15 vpisnika Os).
20
Primeri, v katerih se ni izdala odločba (stolpec 14 vpis
nika 2 1Os), se ne vnašajo v to poročilo.
Kjer se vpisujejo v občni vpisnik tudi stvari pravne
pomoči,, se dobi. številka, če se odštejejo od števila stvari R
stvari pravne pomoči, ki se iz vpisnika štejejo pod XIII. tega.
poročila; treba je dalje odšteti tudi število odpovedi, ki spa
dajo pod XIV. tega poročila.
21
Po potnem dnevniku.
» .
Obr. posi. št. 17. (Letni-tabelarni pregled o poslih sreskih sodišč v civilnih pravnih • stvareh in stvareh sodne uprave;
§ 90., odst. (1). sp.).

SSS

28. ko..

Obrazec 18.

*3

Številke v

KO

O

o letu prej
a,
"3 poro šnjem1
čila letu
GO

Letni tabelarni pregled poslov

•*»

okrožnega — trgovinskega sodišča v
v civilnih pravnih stvareh prve stopnje in stvareh
sodne uprave za leto 19. . .

m. Trgovinske
(pomorske)
In rudniške
pravde

Novo
došlih

Številke v
>a
o
s
a. letu prej
poro šnjem
"o čila letu 1
Pred senatom
I. Mandatno
postopanje2
a)
П. Menično
postopanje

b)
Menične
pravde pred
senatom

Izdanih plačilnih nalo- .
gov, zoper katere ni
2
bilo ugovorov* . . .
Prevzetih nerešenih iz
8
lanskega leta . . . .
4
6
Rešenih *
6
Od teh spornih ' : .

Ostalo nerešenih

e

. . .

b)
Trajanje posto
panja v prime
rih, vpisanih v
stolpou 31

7
8

nad
„
„
„

1 mes. do 3 mes.
3 ,,
„ 6 „
6 „
„ Heta.
1 leto „ 2 let .

.
.
.
.

8)
Menične pravde
pred sodnikom
poedincem

Od teh spornih 6 . . . .
Od teh rešenih s sporno
Ostalo nerešenih 6 . . .

d)
Trajanje postoPania v primerib, vpisanih v
stolpcu 18

nad 1 mes.
„ 3 „
„6
„
„ lieto

do 3 mes. .
» б »
„ Heta. .
„ 21et . .

29
30

4

. .

32

Ostalo tekočih"

. . .

33

do 1 m e s e c a . . . . .

34

nad 1 mes. do 3 mes.

35

»

n

»

» "

„ 6

„

„ 1 leta.

37

„ 1 leto

„ 2 let,.

38
39

trgovinskih
(pomorekih)
pravd . . .

Novo
došlih
Pred sodnikom
poedincem

16
16
17.
18

rudniškifi
pravd . . .

Rešenih *

. . . . . .

Od teh spornih

20
21
•22 .
23

б)
'
Trajanje posto
panja v prime
rih, vpisanih v
stolpou 44
'

Pripombe:
1
Številke iz prejšnjega leta je pisati z Tdečilom.
1
Primeri, ki so označeni v stolpcu 8 vpisnika z M. Priftw
e,
v katerih so-bili podani prigovori ali se ni uvažil
Predlog, naj izda sodišče' plačilni nalog, je vpisati v stolpce
3 d o
14, odnosno v stolpce 16 do 26.
* Primeri, ki so označeni v stolpcu 8 vpisnika Po (Men)
»Men.
4
Označenih v letu poročila *a dokončno rešene po pred
pisih sp.
1
Spornih po § 288., odet; (3). sp,

IV. Druge prav
de

Pred aenatom

s

. .

j

40

41
42
48
44

Od teh rešenih s sporno
sodbo

46

Ostalo nerešenih'. . .

46

C do 1 meseca . . . . .

47

nad 1 mes. do 3 mes.

48

3

„

6

„

„lieta.

50

„

1 leto

„ 2 let .

51

„

2 leti . . . . . .

62

n

n

6

„

49

»

Prevzetih nerešenih Iz
prejšnjega leta .

63

Novo došlih . . . .

64

Rešenih

.

36

™

11
12
13

31

Od teh rešenih s sporno
sodbo

10

24
26
26

rudniških
pravd . . .

Prevzetih nerešenih iz
prejšnjega leta . .

14
' Prevzetih nerešenih iz
lanskega leta . . . .

28

„ 2 leti

9
»)
Trajanie posto
panja v prime
rih, vpisanih v
stolpen 6

Rešenih

27

trgovinskih
(pomorskih)
pravd . . .

Od teh spornih *

Izdanih plačilnih nalo
gov, zoper katere ni •
1
bilo ugovorov . . . .

Od teh rešenih s sporno

Prevzetih nerešenih iz
prejšnjega leta . .

4

Od teh spornih *

.

56
.

56

Od teh rešenih s sporno
sodbo . . . . . . .

67

. Ostalo nerešenih • •. •

58

«Seštevek prevzetih in,došlih primerov mora biti enak.
seštevku rešenih primerov/ in primerov, ki so ostali дегвЈед^

26. kos.

ззв

do 1 meseca
b)
T ral ani e posto
panja v prime
rih, vpisanih v
stolpcu 56

Številke v

Številke v

letu prejš
poro njem1
čila letu

letu prejš
poro njem1
čila letu
' Prevzetih nerešenih iz
prejšnjega leta . . .

. . . . . .

nad 1 mes. do 3 mes. .
n

"

„

„ b

„

6• „

„

1 leto

„

2ieti

Novo došlih

„

„ 2 let . .

VI. Poravnalno
postopanje

Rešenih * . . . . . . .
Pred .sodnikom ' Od teh spornih 5 • • •
poedincem
Od teh rešenih s sporno
sodbo

Novo doslib

nad 1 mes. do 3 mes. .

„

lieto

„ 2 let . .

2 leti
(Došlih v letu poročila in
Iz preišniegn leta osta
lo nerešenih skupaj 8 77
Od teh dovoljenih izvršb:
ai z osnovo prisilne za
stavne pravice . . '. 78
• •

X.
,
i
'

Prisilne lzvrsbe ' na
nepremično
imovino

("prevzetih nere
šenih iz preišb)8.pri-. » i « « ' * * - • •
silno J novo došlih . .
upraO
vo
ustavljenih . .

c) s p ri
siine
dražbo

ostalo ' nerešel nih . . . . .

82

prevzetih nere
šenih iz prejš
njega leta . .

83

novo došlih . .

84

dovršenih • skle
pom o razdelitvi .

ustavljenih . .
ostalo nereše. hih

92

Prev.ze.tih nerešenih iz
prejšnjega leta . . .

do 1 meseca

6

zavrnjen . . .
rešen na drug
način . . . .

Ostalo nerešenih . . . .

Ostalo nerešenih e . . .

« 6
» •
„ 1 leta . .

Predlog,
naj ae
uvede
postopa
nje, |e bil

Postopanje je dovršeno
(ustavljeno,
odstop
ljeno) . . . . . . . . .

Novo došlih

3 „

. . . . . .

odobren . . .

„ 1 leta . .

Prevzetih nerešenih iz
prejšnjega leta . . .

8)
T raj ani e posto
panja v prime
rih, vpisanih v
stolpca 68

88

87

7
Služi samo 'za rudniško lastnino pri sodišču rudniške
knjige, odnosno za izvršbe na železnice in javne kanale pri
sodišču zemljiške knjige železnic in javnih kanalov, začasno
pa tudi za okrožna sodišča, ki vodijo graščinske knjige (de
želno _deskp) .(§ 72,, odst. (3) zozk., §§ 22, 23 ip.).
» Številke vpisnika I.
• Pri sodiščih, ki vodijo graščinske knjige (deželno de
sko) (§• 72., odst. (3) zozk.), rudniške knjige ali zemljiške
knjige železnic in javnih kanalov.
•'• Kjer se vpisujejo v občni vpisnik tudi stvari pravne
pomoči, se dobi število, če se odštejejo od števila stvari R
stvari pravne pomoči, ki se omenjajo pod IX. tega pregleda.

. . . . . .

odoljren . . .
Predlog,
Vil. Stečajno
naj Se * zavrnjen . . .
uvede
postopanje
postopa rešen na drug
nje, J e bil
način . . . .
Postopanje ie dovršeno
... (ustavljeno, odstoplieno) . . . :
Ostalo nerešenih . . . .
Vili. Zemliilboknjiïne stvari 9
Številk dnevnika . . . .
Izpiskov iz zemljiških knjig
. . . .
IX. Stvari'pravne pomoči. . " . . . . ' . ."
X. Stvari občnega vpisnika fl , e . . . .
XI. Številka vpisnika za stvari postopanja
o vpisih .v trgovinski ali zadružni re
gister
.•.•••..-. . . . > .
XII. Oklicne stvari • . . . . - . . . . . . .
Proglasitve z-a mrtvega in dokaz
smrti neizvestnika
Sodna usmrtba-listin (amortizacija')

99

100
101
102
103
104
10f>
106
107
108
109

X111. Upravne stvari : •• •
Številka vpisnika za stvari sodne
110
uprave . .
Službeni
sodnikov . . . . . .
posli zunaj
dragih uslužbencev
sodne
П2
zgradbe 1 1
118
Številke denarne knjige
Številke računa omaterialnih stroš
kih, razen stroškov kazenskega po
stopanja .
. . . 114
Številka računa o stroških kazen
skega postopanja . •
• . 115
Plačilni nalogi -. . . . . . . . . • 116

ili

, dne . . . . . . 19 . .
Predsednik sodne pisarnice:
" Po potnem dnevniku.
Obr. posL št. 18. (Letni tabelarni pregled poslov zbornih
stvareh 4«
in sstvareh,
. ._ stopnje
_._' _•- —
_:..:1-.:u pravnih
« . . : i . At.ia^al,
tvaren
sodiščv prve
v civilnih
sodne uprave; § 91., odst. (1) sp.).
HM

n

SiSii

5. kos.
л,
, , . . . , ч
(Na celi prvi strani pole)

Obr. posi, št 19.. (Letni tabelarni pregled poslov

Obrazec 19.

zbornih sodišč prve in druge stopnje kot sodišč pravnih

Tabelarni pregled poslov

sredstev v civilnih pravnih stvareh; §§ 91., odst. (1),
92. sp.)

okrožnega — trgovinskega — apelacijskega
sodišča v
kot sodišča pravnih sredstev
v civilnih pravnih stvareh.

Leto 19 . .
(Ob razee 19.)

(Čez celei drugo in tretjo stran pole)
Rekurzi

Prizivi
Prizivno postopanje Postopanje'na I. in II.
stopnji je trajalo
"Л 09
je trajalo
S *"
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Priiiv je bil rešen
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,:

"stolpcih 18 in 19 seštevku številk v stolpcih 20 in 21. Seštevek
Pripombe:
_ V stolpce 5 do 8 je vpisati rešitev priziva neglede na številk v stolpcih 5, 6, 7 in 8 pa je .lahko večji'od seštevka
to, je-li 'izdana na osnovi ustne razprave ali brez nje. Če je številk v stolpcu 3, a seštevek številk v stolpcih 22, 23, 24,
rešeno pravno sredstvo delpma na ta, deloma pa na oni 25 večji od seštevka Številk; vi stolpcu 20.- •.
Najprej je treba zapisati številke leta poročila s črnilom,
način, je treba vpisati v stolpce 5 do 8 in 22 do 25 poedine
načine rešitve. Seštevek številk v stolpcih 1 in 2 mora biti pod te številke pa številke poročila iz prejšnjega leta z rdečilom...
• Pregled podpiše predstojnik sodne pisarnice.
enak seštevku številk v stolpcih 3 in 4, seštevek številk v
Obrazec 20.

Obrazec- 22.

Letni tabelarni pregled poslov
apelacijskega sodišča v
v stvareh sodne uprave.

' / prevzete nereI šene iz pr. leta

2

Letno poročilo o stanja oseb v pripora
in zaporu v leta 193 ..
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Osebe v sodnem prl' poru'

p

Obrazec 21.
Okrožno sodišče v . . .
Stanje oseb v priporu in zaporu ami.
Število
JÎHbjLprlporu

19Î.. zjutraj.

Moških Ženskih

Skupaj

-Sggfa_v preiskovalnem zaporu
gojencev
0br

>*„ - PosL SL 21. (Mesečno poročilo o stanju oseb v
5?Poru in zaporu dne i veakega meseca; § 93., odst. (1),

g

Osebe v sodnem pre
iskovalnem zapora

'

Sodni obsojenci, ki pre
stajajo kazen
Osebe v pripora
ali zapora na
zahtevo

ripbmbe:
, ,
V, prvi vrsti je treba zapisati številke iz leta pregleda
Srnilòm,- pod te v drugi vrsti pa številke prejšnjega leta z
rdečilom.
Pregled podpiše predstojnik sodne pisarnice.
,
Obr. posi.-št.'20. (Letni tabelarni pregled poslov ape«cijskega sodišča v stvareh sodne uprave; § 82. sp.);
8

-'
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vojaških
oblaste v
občnih upravnih
oblaste v

:

•

•

•

-

j

finančnih
oblastev
Skupaj

••

•

л

Obr. posi. št. 22. (Letno poročilo o stanju oseb V priporu
in zaporu; §;93., odst. (1), črka'b) sp.)
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Obrazec 23.
. . . . . . . . sodišče

o»

> . . , , , . .

N
CO
lu

v priporu in zaporu v letu 193..

s
a
a. •-.
M g
o S

A

O

Vrsla dela.
»levilo de
lovnih dni,
opravljenih
za vsako
vrsto dela

oseb
? priporu
in oseb T
preiskoval
nem zaporu

>
Ф
•o
S

Vplačano
od privatnih
oseb
(ustanov,
podjetij)
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Obr posU št 24. (Mesečno poročilo sreskega sodišča o sodelovanju
v pripravljalnem postopanju po § 9., št. 3. kp.;§§ 93., odst. (1), črka č),
123. sp.)'
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(Na prvi strani cele pole).
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Letno poročilo o poslih

»a

obrtnega sodišča

«A
o

za leto 19

Iz staleža obrtnikov podjetnikov
Iz vseh poslovnih
skupih obenem,
izvzemil trgovce

Iz volilne skupine
somih trgovcev

•

Ф

a

Število članov (prlsednikov in namestnikov), odrejenih z volitvijo
ali žrebom v letu poročila, ki so tudi že prej vrSUl to dolžnost pri
obrtnem sodišču.
,
Iz staleža delavcev
Iz vseh poslovnih
skupin obenem
(Izvzemil trgovce)

Iz volilne skupine
samih trgovcev
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Posebni statai oddelki obrtnega sodišča so obstajali v letu poročila
za nastopne obrtne in trgovinske panoge, odnosno za nastopne kategorije
sličnih obrtnih in trgovinskih panog.
Obr. роз1. št. 25. (Letno poročilo o poslih obrtnih sodišči § 98., odst.
(1), črka d) sp.),
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Obr. posi. št. 23. (Poročilo o delu oseb v priporu in zaporu; § 93.,
odst. (1), črka c) sp.)
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26. koe.

8. Popisi o stroških in izterjava siaiožkflv bazen
skega postopanja. (§§ 248. in nasi. sp. in §§ 198. in
Poročilo
nasi. kpr.).
o pregledu sreskega sodišča y . . .
9.' Voditev pripravljalnega postopanja (uporaba
predpisov o priporu).
izvršenem v
10. Stvari pravne pomoči.
v času od dne
do dne
11. Hranjenje predmetov, ki služijo za dokaz (§§ 68.
do 97. kpr.).
I. Obče in upravne stvari.
12. Odredbe o vročanju in posebne naredbe o tem
1. Sistemizirana in druga mesta; kdo je na teh
(§§ 130., odst. («), 131,, št. 7., črka b), in št. 8., 132.,
mestih..
št. 8., 133., odst. 0), št. 8. do 11, in odst. (2). •
2. Zaposlenost.
13.' Samostalno poslovanje sodne pisarnice (.§ 31.),
3. Prikaz in ocena poslovnega razporeda.
zlasti odpravljanje kazenskih listov.
4. Nagrade za prepisovanje.
5. Vpisniki in ostale pomožne knjige.
IIL Civilne pravne stvari
6. Zunanja oblika spisov in ravnanje s spisi (plat
1. Število stvari vpisnika P (Mai, Men), ki še niso
nice za spise; čitljivost zapisnikov in izvirnikov).
označene za dokončno rešene; pri tem je navesti stvari,
7. Uslužbenski listi.
ki teko nad šest mesecev, in razloge za to.
8. Nastanitev sodišča, zlasti zemljiškoknjižnega ura
2. Koliko dni v tednu se razpravlja? Službeni dnevi
da, prikladnost zgradbe in stanje prostorov, prikladnost (§ 55.),. rokovi za odreditev in odgodüev (preložitev)
razpravnih dvoran, odredbe zoper požar.
*
razprav.
9. Oprava, knjižnica, knjige.službenih predpisov (§5.).
8. Prvi narok, zlasti koliko se uporablja za priçxravo
10. Čiščenje zgradbe in služba v zgradbi.
za
sporno
razpravo (§ 356., prvi odstavek cpp.).
11. Ali se redno vršijo izterjave, ki jih je opravljati
4.
Zapisniki,
ki obsezajo razložitev (résumé) in za
po službeni dolžnosti; voditev denarne knjige; ali se
gleda, kolikor je to mogoče, da ni gotovine pri sodišču, pisniki v oddelkih (§ 274. cpp.), etenografski zapisniki
in ali nadzira starešina sodišča poslovanje voditelja de in zapisniki, pisani s strojem, olajšave pri sestavljanju
zapisnikov (§§ 271, drugi in tretji odstavek, 2-73. cpp.),
narne knjige (§§ 223, 227.).
12. Denar po računu o materialnih - stroških in po zapisniki v malotnih stvareh.
5. Voditev razprav.
računu o stroških kazenskega postopanja kakor tudi ra
6. Pripravljalni spisi.
čuni in" računske dokazne listine o tem (§§ 237., 239.,
7. Oblika in sestava sodb in končnih sklepov (§§ 64.
240., 241.).
in
114.).
Ali se razglašajo sodbe in sklepi ustno ali se
13. Obrazci (stanje zalog, varčevanje, hranjenje in
odlaga razglasitev (§ 511. cpp.)? V katerem roku se
uporaba, §§ 65. do 67.).
izročajo izvirniki pisarnici zaradi odp*eme?
14. Sestavljanje statističnih podatkov in kazenskih
8. Postopanje o moteni posesti.
listov (§§ 127., 128. kpr.).
9. Opažanja glede uporabe materialnega in termal
16. Sestavljanje statističnih podatkov in kazenskih nega prava.
'
listov (§§ 96., 97.). .
10. Izdelava manjših poslov, opominjalne stvari,
16. Službeni posli zunaj sodne zgradbe, potni dnev kjer jih je kaj, in stvari izvršilnih dovolitev, priprav
nik, razdaljnik (§§ 73., 76.).
ljalno delo sodne pisarnice, upoštevanje rokov za re
17. Hranarine in potnine, preizkušanje njih izraču šitev '(§ 11.).
8
na (§§ 67., 77., 7.9., odet. ( ) i n 80.).
11. Samostalno poslovanje sodne pisarnâee (<§§ M.
18. Sodni dnevi.
in 378.).
• . • • - . •
19. Ali je kaj zakotnih pisačev? Ali se uporabljajo
12. Odpravki, upoštevanje roka za odj»avp (g 137.};
Predpisi § 120., 3.a) in 239.; 3.b).
.zastanki v odpravi.
20. Spiski izvedencev, skrbnikov, prisilnih upravi
IV. Izvršilne strari
teljev (§§ 82., 83., 88. in 400.)
1. Zastanki. Pri tem je navesti primere, ki teko nad
21. Prepisovalni posli (oddelek za prepisovanje),
razdelitev teh poslov (§ 42.), pisanje po diktatu '(§ 45.). šest mesecev, in razloge za to.
2. Izvršbe na nepremično imovino: a) osnova pri
silne zastavne pravice; b) prisilna uprava; e) prisilna
II. Kazenske stvari.
dražba: aa) cenitev, bb) dražbeni pogoji, ce) upošte
1. Število stvari vpisnikov Kps, Kpsm in Ki, ki še vanje rokov, predpisanih v zakonu o izvršbi ki zavaro
niso označene za dokončno rešene; pri tem je navesti vanju, dd) sklepi o razdelitvi kupnine.
Vs
e stvari, ki teko nad šest mesecev, in razjpge za daljše
8. Stvarni uspeh prisilnih dražb, povprežno raz
dajanje postopanja.
merje izterjanega zneska proti cenilni vrednosti
2. Povprečni rok za dokončno rešitev stvari vpisni
4. Izvršbe na premično imovino:
kov Kps in Kpsm.
a) poslovanje sodne pisarnice, nadzor po-sodniko.;
b) sodniško poslovanje;
3. Voditev razprav (zapisnikar).
e) stvarni uspeh, povprečno razmerje cernine
... 4. Oblika in sestava sodb in zapisnikov (§§ 64.,
11
vrednosti proti doseženi kupnini, prodaja pod roko.
4.), upoštevanje rokov za pismene rešitve (§ 111.).
5. Poslovanje izvršilnih organov, knjižice e prizna5. Opažanja glede uporabe materialnega in formal
nicami (§§ 76. in 394.), rubežni zapisniki (§ 405.); glej
nega prava.
e
,
- Pogojne obsodbe, postopanje zoper mla$e ша*о- L, Bt 17.
в. Prisilne izpraznitve (§ 409.).
letnike.
> *~~
. 7. Ravnanje z zneski, ki so jih izročili izvršilni or, 7- IzvrSevanje kazni - (zwiaflk^ ßpnje
mstätöh
**** (S 183.. kgr.^
*
'
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8. Upoštevanje rokov za odpravo (§ 139.).
9. Opažanja glede uporabe materialnega in formal
nega prava; pravni spori pred izvršilnim sodnikom.
10. Začasne odredbe.
V. Zemljiška knjiga.
1. Število zemljiškoknjižnih zvezkov in vložkov; zu
nanje stanje glavnih knjig in ravnanje z njimi; isto je
razložiti glede zbirke listin, zemljiškoknjižnih načrtov,
seznamka zemljišč in abecednega seznamka oseb in gle
de ostalih pomožnih knjig.
2. Ravnanje z zemljiškoknjižnimi vlogami v vloži
šču in pri voditvi dnevnika.
3. Koliko je zastalih spisov na dan pregleda, tako
da nedostajajo:
a) znaki s svinčnikom (plombe);
b) poročila o stanju zemljiške knjige;
c) rešitve sodnikov;
č) vpisi v zemljiško knjigo;
d) odprave;
e) vročitve.
4. Povprečno trajanje postopanja: a) do rešitve,
b) do odprave.
5. Izpiski in prepisi ^iz zemljiške knjige, njih šte
vilo, red, po katerem se odpravljajo, in v katerem roku.
6. Prijavni listi; koliko je nerešenih?
7. Opažanja glede uporabe materialnega in formal
nega prava.
8. Pripravljanje odločb po • sodni pisarnici (zem
ljiškoknjižnem uradu), skrajšani odpravki zemljiško- *
knjižnih sklepov.
9. Pravilnost vpisov v zemljiško knjigo. Ali je po
treben prepis zemljiškoknjižnih vložkov? Ali se izvršu
jejo izpremembe v zemljiškoknjižnih načrtih?
10. Stvari stavbne pravice, kjer jih je kaj (§ 217.,
št. 5. pzk.).
11. Zbirka pri sodišču položenih listin, kjer jih je
kaj (§ 84. zozk., § 217.) št. 5., pzk.).
VI. Zapuščinski posli.
1. Kako je zavarovana prijava vseh smrtnih pri
merov?
2. Sestavljanje smrtovnic in zapuščinsko razprav
ljanje po notarjih kot sodnih poverjenikih.
3. Udeležba občin pri zapuščinskih poslih.
4. Število še ne rešenih primerov: pri tem je na
vesti tiste primere, ki so zastali nad leto dni (od teh
število primerov, nedovršenih zbog neodmerjene, od
nosno nevplačane takse); razlogi za daljše trajanje po
stopanja.
5. Ugotovitve vrednosti premičnih in nepremičnih
telesnih in netelesnih stvari (§ 11., št. 4. zst.)
6. Istočasna izvedba vse razprave, vštevši delitev
zapuščine (§ 135. np.).
7. Ali se pripravljajo vknjižbe izida zapuščinske
razprave in se izvajajo, kakor treba (§ 175. pzk.) ?
8. Postopanje s povprečnimi taksami (čl. 45. pst.).
VII. Varstvene in skrbstvene stvari.
1. Nadzor nad prijavami nezakonskih rojstev.
2. Izbor< in sposobnost varuhov.
3. Ugotovitev nezakonskega očetovstva, zavarovanje
zahtev za vzdrževanje.
<
4. Skrb za zapuščeno deco; sodelovanje z ustano
vami, ki za to skrbe.
5. Varstvena poverjeništva (§§ 206. in nasi. np.).
Varstveni sveti (§§ 212. in nasL np.).

26. kos..
6. Skrb o imovini varovancev, varnost ob vlaganju
njih denarja, nadzor naa" plačevanjem obresti, zavaro
vanjem nepremičnin, polaganjem računov.
• 7. Pozakonitve po pozneje sklenjenem zakonu.
8.-Uporaba § 150., odst. 1. np.
. 9..Uporaba predpisov o preklicu, zakonitost in
smotrenost postopanja.
10. Skrb • za osebo, ki je preklicana, in o njeni
imovini.
11. Ureditev občevanja s strankami po sodni pisar
nici, pripravljanje odločb.
12. Plodonosno vlaganje imovine varovancev pri Drž. hipotekami banki in pri drugih denarnih zavodih.
13. Ocenjanje poslovanja v materialnem in formal
nem pogledu.
VIII. Razno.
1. Pravna pomoč v civilnih stvareh, materialno in
formalno poslovanje po teh stvareh. Trajanje postopanja.
Zastanki. •
2. Vročanje po sodnih uslužbencih ih občinah
(IZ 156. do 159.), vročanje spisov iz inozemstva.
3. Odpovedi.
4. Overovitve, izpolnjevanja predpisov ' o dokazu
istovetnosti (§§'329. do 334.).
5. Poslovanje v stečajnih stvareh in stvareh prisilne
poravnave izven stečaja.
6. Poslovanje s sodnimi pologi (depoziti).
7. Arhiv, hranjenje listin.
8. Uničevanje, spisov.
IX. Zapori.
1. Prikladno3t zgradbe za zapore, oprava zaporov,
električni zvonci, električna razsvetljava, knjižnica za
osebe v priporu in v zaporu.
2. Število celic, najvišje število oseb v priporu in
zaporu izza prejšnjega pregleda, povprečno število na
dan, najvišje število v prejšnjem letu.
3. Ločitev oseb v priporu od oseb v preiskovalnem
zaporu, kakor tudi obojih teh od obsojencev; stanje na
dan pregleda oseb' v priporu ali oseb, obsojenih od
občnih upravnih oblastev, vojaških oblastev, finančnih
(monopolnih in carinskih) oblastev, in oseb, ki••' jih je
poslati po odgonu v druge kraje; uporabljanje oseb v
priporu in zaporu za čiščenje in pisanje, drugo delo teh
oseb; ravnanje z mlajšimi maloletniki.
4. Razkuževanje, čiščenje od uši, soba za bolnike,
pralnica.
5. Knjiga zapisnikov o pregledih zaporov (§ 65.
kpr.), dnevna poročila (§ 59., drugi' odstavek, kpr.), pre
hrana oseb v priporu in zaporu, knjiga o kaznih (§ 58.
zik.).
.. ,
6. Ostala opažanja o voditvi zaporov, popis o pre
iskovalnih zaporih (§ 59., prvi odstavek, kpr.).
* X. Posnetek o pregledu.
1. Obči vtisk o poslovanju sodišča.,
2. Pripombe o sposobnosti sodnikov, uradnikov io
ostalih uslužbencev v službenem pogledu in-o njih VeJ
denju vobče. (§. 98., odst. (2) sp.).,
3. Pripombe o poslovanju ' javnih notarjev kot sod
nih poverjenikov.
4. Predlogi glede poslovanja sodišča, glede smotrenejše uporabe osebja in glede razbremenitve sodnikov
in sodne pisarnice. •
. Obr..posi .št, 26. (Poročilo,o pregledu sodišč; § 98-»
odst (1) sp.)
'
;_
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Obrazec 27.
V vložišču
je bil predan v stvari . . . . ;

sodišča v

. . . . sodišče v . .
dne . . . . . . 193
Poslovna številka.....

v uvod
s . . . prilog
in z . . . "
nadpis . . . . . in pa z nerabljenimi kolki za . . . Din . . p.
(Sodni pečat.)

Upravi državnih monopolov
v
Beogradu.

(Datum in podpis.)

Obn posi, št. 27. (Prejemno potrdilo vložišča; § 100.<
odst. (4) sp.)
Obrazec 28.
Poslovna štev
sodišče v
dne . . . . •
19 .'.

Opomin zaradi plačila takse
Gosp

Pravna slvar
. , : . . . . . . . . .
zoper
,
zaradi
,
Pozivamo Vas, da v 8 dheh od dne pre
v
JA
jema tega opomina plačate predpisano takso
E
CO
za zapisnik — za sodno odločbo z dne . . .
C
. . . . . 193 . . . št
, in sicer tako, da
°e> -a
e
naepile takso Din . . . . v taksnih znamkah
na ta opomin v prostoru, določenem za to,
(O
in da opomin v gornjem roku zgoraj označe
nemu sodišču vrnete; drugače boste morali
1Л
O
plačati poleg redne takse še zvišek v dva
kratnem znesku te takse.
^
(Sodni pečat.)
Podpis:
Pripomba za sodišče : Taksne znamke je treba raz
veljaviti, nato pa zabeležiti y spisu na mestu, kjer bi mo
rale biti prilepljene: „Taksa v znesku . . . . dinarjev je
prilepljena na opominu, ki je vložen v spisu pod redno
štev
".
Obr. posi. ši. 28. (Opomin zaradi plačila takse,
§§ 105., odst. (1), 127., odst. (2), črka è),, 196., odst. (2)sp.)

Službeni izvid
o zopetni uporabi že uporabljenih t a k s n i h znamk
ali njih ponaredbi.
1. Oznaka spisa (listine itd.), na katerem (kateri)
so se našle zopet uporabljene ali ponarejene taksne znam
ke (pri listinah kraj in dan, ko se je sestavila, ime in
naslov tistega, ki jo je izdal, —pogodbenih strank—) in
označba predmeta:
• - . . . . . . •

2. Predan sodišču dne
. . . . . . . .... .
sestavljen pri sodišču dne
«
3. Ime in naslov stranke, zavezane za plačilo takse
— ki jamči za takso — na katerem spisu sp se našle
zopet uporabljene — ponarejene taksne znamke: . . . .

4. Poslovna številka spisa •
5. Na spisu ni pravilnih taksnih znamk

narjev

6. Spis ima pravilnih taksnih znamk v znesku di
• • • par • •.
7. Spis je bilo taksirati s - ' • • dinarji • • parami.
8. Nedostaje taksa- • • dinarjev •• par.
9. Ostali podatki:
. . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Toren op : s znakov, ki so dali povod sumu, da so ^
taksne znamke zopet uporabljene — ponarejene: • • - •

11. Prilaga s e :

Obrazec 29.

Predajna knjiga za vročitve brez
vročilnice po sodnili uslužbencih
Podpis Poslovna Dan
Poslovit? Dan
prejem številka prejema
številka prejema
nikov
2

Podpis
prejem
nikov

Obr. posi. št. 29. (Predajna knjiga za vročitve brez
.točilnice po sodnih uslužbencih; §§156» odet. (1), 162.,
°? 8 t - (4); 176., odsL (2) sp.)

Glede na člen 46. zakona o taksah s? zeproša
Uprava državn h monopolov za ugotovitev po členu 21.,
točki 1., taksnega in pristojbmskega pravilnika in za sko
rajšnjo vrnitev spisov neposredno temu sodišču.
Podpis :
(Pečat sodišča.)

Obr. posi. št. 30. (Službeni izvid olzopetnl uporabi že
uporabljenih taksnih znamk ali o njih ponaredbi; § 105.,
odsL (3) sp.)
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Obrazec 32.
sodišče v
Poslovna št.

Vročevalna pola
v postopanju prisilne dražbe, uprave nepremičnin, vpisanih
v zemljiški knjigi
vlož. št
kat. obč. . . .

>
a
xn
a
C
•D
S
U

Imena in na
slovi tistih,
ki jih je
obvestiti

o
a.
*

Imenanjihovih
zastop
nikov
(poobla
ščencev)
in njih
naelovi

k

Dan, ko se je
sklep vročil

pom z dne . . . .
(gorenja poslovna številka) v znesku
dinarjev
. . • P a r v osmih dneh, ker se bo
sicer kazen prisilno izterjala.
Znesek se lahko vplača po priloženi položnici Poštne
hranilnice' pri' katerikoli' posti. Ce pridete zaradi tega k so
dišču, prinesite ta plačilni nalog ä seboj.
Obr. posi. št. 34. (Nalog za plačilo denarne kazni; §
127., odst. (3), črka e), 215., odst. (1), št. 2. sp.; priložena je
položnica po obr. posi. št. 13.)
Obrazec 35.

a
JO

o
e
o.
S £

Fodštevilka
sklepa, ki ga
je vročiti

5 s

S
o
a.

OH

Zaprta dopisnica iz modrega papirja.
Zaporedna št.

. . .

Poslovna št.

. . »

o

Nalog za plačilo stroškov kazenskega
postopanja
Sklep je poetai pravomočen dne

11

1
Obr. posi, št. 32. (Vročevalna
298., odst. (2) in (3) sp.)

pola; §§ 125., odst. (2),

Obrazec 33.
Zaprta dopisnica.
Zapore Ina št

Foslovna št

Gosp.
se poziva na osnovi sodbe—sklepa z dne
(gorenja
poslovna številka), naj plača v 14 dneh stroške kazenskega
postopanja v znesku
dinarjev . . . .
par.
Znesek je vplačati ali pri katerikoli pošti po priloženi
položnici Poštne hranilnice ali pa pri tem sodišču voditelju
računa stroškov kazenskega postopanja, soba št. . . .
V
poslednjem primeru je treba prinesti ta plačilni nalog s seboj.
Obr. posi. št. 35. (Nalog za plačilo stroškov kazenskega
postopanja; §g 127., odst. (2), črka e), 254., odst. (2) sp.;
priložena je povratnica po obr. posi. št. 14.)

Plačilni nalog

Obrazec 36.

Pravna stvar
Poslovna številka

Gosp
y •
se poziva, naj plača stroške (pristojbine),
določene s sklepom z dne . . . . . . (gorenja poslovna
"številka) v znesku . . . . dinarjev . . . . par v korist
ki je pooblaščen za prevzem, v osmih dneh pri kateremkoli
poštnem uradu, po priloženi položnici Poštne, hranilnice, ker
se bo sicer ta znesek' prisilno izterjal in
.
' Ć e
pridete zaradi tega k sodišču, prinesite ta plačilni
nalog "s seboj.
Pripomba.
Ce se pošilja plačilni nalog zastopniku zavezane stranke,
je navesti v plačilnem nalopu in v obvestilu ime stranke,
. od katere se bo znesek prisilno izterjal, če ne bo plačan.
Obr. posi. št. 33. (Plačilni nalog; §§ 127., odst. (3), črka
e), 209., odst. (1), 217., odst. (1), črka b) sp.; priložena je
povratnica obr. posi. št. 13.)
Obrazec 34.
Zaprta dopisnica.
Zaporedna štev.

Poslovna štev.

Nalog za plačilo denarne kazni
Oosp.
•e poziva, naj plača denarno kazen, izrečeno s sodbo —' skle-

Likv. knjige za »naznanila« zap. št.

. . . .

. .. . .

/198

Naznanilo o neplačanih taksah
I. (Navodilo, kako sestaviti

naznanilo.)

1. Predmet naznanila: Označiti je pravilno in popolno
spis, dejanje ali listino, na katero se naznanilo nanaša, z
vsemi podatki, potrebnimi za določitev taksne osnove, kakor
n. pr. vrednost spornega predmeta, število pol, število odprav
kov (unikat, duplikat, triplikat), koliko je narok trajal, vred
nost določenega vzdrževanja itd., dalje čas, ko je .nastala
taksna obveznost, rodbinsko in rojstno ime ter prebivališče
strank, ki so zavezane plačati takso, odnosno ki jamčijo za
dotično takso (advokati, javni notarji in drugi pooblaščenci),
nadalje znesek takse, ki ga je treba plačati, in znesek, ki Je
morebiti že plačan s kolki, in po tem razliko,,ki jo je Seplačati. To razliko je ugotoviti za vsak ; grajani predmet po
sebej.
V enem »naznanilu« je lahko več grajanih predmetov, ki
se nanašajo na isto pravno stvar (n. pr. tožba, zapisnik,
sodba).
Primer naznanila: »Tožba na 4 polah, vložena dne . • «
v dupïikatu pri sreskem sodišču v . . . . . pod štev. . • *
v pravni stvari A iz . . . t . £0 advokatu X i z . ' . ; • •
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zoper B iz
zbog spornega predmeta v vrednosti
• . . . dinarjev; bilo jo je taksirati s . . . . dinarji,
taksirana pa je samo s . . . . dinarji, torej nedostaja
» . . .
dinarjev.«
;
2. Zakonski predpisi, ki so po. naznaoilčevem mnenju
odločilni za odmero takse.
'

Obrazec 37.
, , . , . .
dne

.

.

.

.

.

sodišče v . , .

, '• Poslovna Številka . . .

v

» 1 9 8 '.','•'•'"•

(na 1. strani)

Poslovna številka .

Popis taks

3. Morebitne priloge.
• . . , . ,

sodišče

.

1. Rodbinsko in • rojstno ime in .prebivališče stranke, ki
je osebno oproščena- plačila takse, odnosno za katero se takse
popisujejo
. •,,...-.,.. ,
-.
, •.
.

II.
Davčni upravi
v

M.

.

>

i

«

i

|

i

v pravni stvari ,

«

Din

Torej
premalo
Din

P

,

zoper .
i . ,• . ,
,
,
.
zbog
.
.
.
. . .
.
2. Pravna 'osnova oprostitve

1

Taksirano
z

•
•

P

"i

«
»

.
.
.

3. Taksi zavezana pravdna. stranka mora povrniti na
sprotni stranki pravdne stroške celoma — po polovici . . .
(Izpolniti je samo v pravdnem in izvršilnem postopanju.
Ni treba črtati.) —
4. Morebitne druge, opazke sodne pisarnice: . . ; . ,

"

»
(na drugi strani)
Taksirano
z
Din

Torej ,
premalo
Din

P

P

-

Î

«

I

• s

Pripomba:
i
Davčna uprava potrjuje prejem popisa taks s spisom
in pod številko, pod katero je' popis taks vpisan, sodišče
pa postavi ; na to potrdilo poslovno številko in ga vloži v
dotične spise.
(na 2. strani)
7

Poslovna
številka

Znesek

Spis*

Din

/

-

-

••.•

•'

P

'
•

'•Tožba, zapisnik, priziv itd.
(na 3. strani)

\
K

2. Zakon o sodnih taksah, §
Pravilnik za izvrševanje zakona o sodnih taksah, člen

Poslovna
številka

Znesek

Spis*

Din

r r

•- •--

'."

Druge' opazke.
Sestavljeno

y r.

, . • :-

•» dne

, , . .

19 . .
* Tožba, zapisnik, priziv itd.

(Sodni pečat.)

Ime, priimek in zvanje naznanilčevo.
. .

.

.

Videl .

. . , , . , .

i . . .

(je pisati čitno.)
ч

(Podpis sodnega starešine ali uradnika., ki je od'tega
, z a to odrejen.)
.
. . . . .
Prostor za beležke, začasne rešitve j n dr. . . . . . . . .
P'jpomba:
. . Naznanilo je poslati tisti davčni upravi, v katefe obm
°&jü ima stalno prebivališče stranka (jemec),, na katero
(Wtefega) se naznanilo nanaša. "
\
, Obr. posi.. Št. 36. (Naznanilo o neplačanih taksah^ § 132.,
"*• % 196., odiit (5) ap.).' ' . . . . , ' ; , " . .

(na 4. strani)
. Poslovna številka.
Pošilja se
davčni upravi
j ;

V ,
zaradi odmerirve takse.
Priloženi so spisi (Tu je postaviti oznako spisov.)

Oddelek

. . , , . . . . . , . . . '

• .•'••»

s .

,, dne

sodišča

. . . . . . .

193 . .

. : . • . . . . , •! ,| . .,.:.,-.. .
..(Sodni,.pečat.).— Podpis!
• Obr. posi, št; 37^ (Popis, taks; Člen 26. pst., §§ 132., št.
8.", .195., odst. (4) sp.).
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Obrazec 40.

Obrazec 38.

Vročilnica

Vročilnica

sodišča v

sodišča v

Posi. št.

Število prilog:

. . . . . .

Prejemnik:

Potrjujem s svojeročnim pod
pisom, da sem danes prejel
spredaj označeno pošiljko.
.dne . . . 19 . .

v:
Ker tisti, ki mu je bilo vro
čiti, ni hotel sprejeti —. Ker
tistega, ki mu je bilo vročiti,
.Podpis priče, če je prejem
ni bilo najti in. nadomestne
nik nepismen :
vročitve ni bilo moči opraviPodpis vročevalea (sodni, ob
ti, se je položil spis pri pod
činski uslužbenec);
pisani občini.
Občinski . . . . . . . .
dne . .. . , . • . . 19 . .
Podpis:

. . . . . .

i

.

'

Poslovna štev.:
Oznaka spisa in število prilog:
Ime stranke, ki se ji naj vroči:
Pu d pis tistega, ki je opravil vročitev:
Dan vročitve in podpis prejemnika in
priče, če ie prejemnik nepismen, ali
razlog, iz katerega se ni vročilo:
.
;
t

Na znanje! Če ni mogoče vročiti v roke prejemnika, se
sme vročiti tudi na vsak drug način, ki ga dovoljujejo zakoni
kraja, kjer je vročitev opraviti.
Obr. posi. št. 40. (Vročilnica za vročitev v inozemstvu;
§§ 315. in 316., 288. do 301. cpp., § 138., odst. (4) sp.)

(Pečat občine.)
Obr. posi. št. 38. (Vročilnica za vročitve po sodnih m
občinskih organih; §§ 288. do 301. cpp., §§ 138., odst. (4),
140., 142., 158., 159. ep.)

Obrazec 4 1 .
(Na modrem papirju.)

Vročilnica
(za osebno vročitev)
Obrazec 39.
• • . sodišča v • • •

(na modrem papirju)
Poslovna štev.:

Vročilnica za vročitev v roke

Oznaka spisa,ш-število prilog:
ime stranke, ki se ji naj vroči:

sodišča v

Podpis tistega, ki je opravil vročitev:
Posi, št.: . . . . . . .
Prejemnik:

. . >

.

, . •. ц

Podpis:

Dan vročitve in podpis prejemnika in
priče, če jé prejemnik nepismen, ali
razlog, iz katerega se ni vročilo:

» .

Ker tisti, ki mu je bik) vro
čiti, ni hotel sprejeti — Ker
tistega, ki mu je bilo vročiti,
ni bilo najti, dasi je bil po
zvan e pismenim naznanilom
(nabitim na vhodna vrata),
naj bo zaradi prejema vročit
ve v svojem stanovanju, obrt
nem ali poslovnem prostoru,
v delavnici .ali pisarni na do
ločen dan in ob določeni uri,
se je spis ostavil na mestu
vročitve — se je spis položil
pri podpisani občini.
Občinski
. . . . . . . .
dne

Število prilog:
Potrjujem s svojeročnim pod
pisom, da sem danes prejel
spredaj označeno pošiljko.
19 .

dne

Na znanje I Po naših zakonih je vročitev
samo, če je opravljena v r o k e .

polnoveljavna

Obr. posi. št. 41. (Vročilnica za vročitev v roke v ino
zemstvu; §§ 315. in 316., 302. cpp., § 138., odst. (4) ep.).

Podpis priče, če je prejemnik
nepismen:
Obrazec 4 2 .
Podpis vročevalea (sodni, ob
činski uslužbenec):

Poštnemu uradu
Sodišče, ki zahteva obvestilo . . , • . - , .

•

•

• >

19

. t •

(Pečat občine.)

, a

8

Oznaka pošiljke . . . . . . . Poslovna številka , , » • >
Oddana dne . . • , . , .
pod
•

naslovom
.

•

•

.

.,..,«

8

•.

poštnemu uradu v . , i « » •

• • . • • • > > • > • • > « •
«

»

>

•

>

•

Označba .nedoslatkov ali nepravilnosti:
t

T)br. posi. št. 39. (Vročilnica za vročitev v roke po sodnih
In občinskih organih; § 302. cpp., §Ž 58., odst.'(4J, Ì4Ó!, 142.,
158., 159. sp.)
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i
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Obr. posi. št. 42. (Dopis poštnemu uradu zbog nedostatkom
ali nepravilnosti pri vročitvi; §§ 142., 156., odet. (1) вр.).
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28. kos.

Obrazec 43.

Vročevalna knjiga za vročitve po
sodnih nslnžbencih

Obrazec 46.

Sodna vročitev. .

..,

Naznanilo
Podpisanemu je '• bilo naloženo vročiti dne
gosp.

Dan predaje
sodnemu
uslužbencu

Število
spisov,
' ki jih
je
vročiti

Poslovna
številka

Dan, ko. se je
vročil ali-vrnil
poedini spis,
ker nevročen

•

CS
Л

S
oo.

•c
3

2

1

O.

6

4

spis . . . . . . . . .
sodišča v .
poslovna številka
Ker se ni dala opraviti vročitev niti v roke niti kot
nadomestna vročitev, se je položil spis pri občinskem . . . .
v
. . i n se s tem opravila vročitev.
To se daje gosp.
• •
na znanje in se mu (ji) priporoča, da gre v obrambo svojih
pravic po spis brž ko mogoče.
. . . . . . .

dne . • ; Ï • • • •

sodni uslužbenec, občinski uslužbenec.
Obr. posi, š* 43. (Vročevalna knjiga za vročitve po sod
nih uslužbencih; §§ 156., odst. (1), 158., 146., odet. (2) sp.)

:

Obr. posi. št. 46. (Naznanilo o položitvi spisa, ki ga je
bilo vročiti, pri občini; § 307. cpp., § 159., odst. (4) sp.)

Obrazec 44.

'

's,
xa
, «J
R
•O
. ш
- u
o
o.
i e

,1

Sodišče
(oblastvo),
ki zaproša
za vročitev

. C9

а
Vest-

'S
S

CS
«v
u
Cu
CS

O.

a
.&
2

Način vročitve
a) z navadnim
pismom;
b) s priporo
čenim, pis- •
mom s po
vratnico :
,
ć). po1 sodnem
uslužbencu

0
• A•

3

• - • . - -

ft

6

'

Obrazec 47.

'CS

•a
o
p.

£
7

Prejemno potrdilo

•••i,
• •

OB

občinskega
- uslužbenca

4

o
t»
.o .
M

*

Vročevalna knjiga za vročitve po
občinah
Dan odposlatve po
pošti,'sodnih ali ob
činskih uslužbencih

te).

Dan vročitve

V roče val n a knjiga za spise iz
inozemstva

•

•0

aa
ni

CS

2

1

•a
M 'S • Dan vročitve
ra
ali vrnitve
>
poeđinih
•i oco
.KB
spisov, ker
a »S
a
nevročenih
> »io
o
*m
o •
ft,-

4

3

es
.o

a

£2

o
CL

J6*

7

e

KD

'

• .
t
Obr. posi. št. 44. (Vročevalna knjiga za spise iz inozem
n a ; §§ 156., ,odst. (1), 163., odst. (1), 176., odst. (2) sp.)

Óbr. posL št. 47. (Vročevalna knjiga za vročitve po ob
čini; § 157., odst. (4), 176., odst. (2) sp.)

Obrazec 45.

Obrazec 48.

Sodna vročitev (Poziv)
•. , Gospod — Gospa/
se poziva, naj ho
radi prejema spisa . . . . . . • • « • sodišča v
ki ga je vročiti v roke, dne . ._ . , . . o b . . . . . . ;. uri
v tem stanovanju — v tem prostoru navzoč . n ker bi.se
Spis sicer položil pri občinskem ; • •' • . . v . . . . . .
S to'položitvijo se bo smatrala Vročitev za opravljeno.
•

-.

»

i

»

i

t

dne -•• t *

.•
' - 19 .-.

. • • •. •.. • •,

Občinskemu

v , . , .
Sodišče, ki zahteva obvestila . . . . . . .
Oznaka pošiljke . . . . . i , poslovna številka .
Vrsta spisa, ki ga je vročiti . . . . . . . . .

. . .
. . «
»• •

•:•

I

• •-•

Prejemnik

»

••

a

.

.

• .

» .

.

» a

-• i . . • « , . . . . .

.

k- »

.

. » . « . «
Označba nedogtatkov in nepravilnosti .

sodni uslužbenec, občinski uslužbenec
Obr. posi, št 45. (Poziv zaradi prejema spisa, ki ga je
uročiti v roke po sodnem ali občinskem uslužbencu; § 802.
"PP., § 159., odst. (2), črka a) ep.),-

Obn posi. št. 48. (Dopis občini zbog nedostatkov in ne
pravilnosti pri vročitvi; §§ 142., 157., odet. (5) sp.)
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» Obrazec 52.

Obrazec 49.
. Davčna upravà:

. sodišče:

Popis listin Pi '

Vročevalna knjiga
za prijave smrtnih primerov
za . . .' .' .' trbiriesečje 193" . .

>•
ф
•00
Q.

ca

1

Rodbinsko,
a ce
in rojstno ime umrle
> .-=,
osebe
2 >

' '

-v
Ф
HO

Dan
Latra
zaporedna
prejema
številka, pod
in potrdilo
katero Je Tplian
pri • • • davČDe darčnl uproil
uprave

Vrsta
in predmet
listine

§\

Rodbineko
Dan,
in roj etno ime
ko se je
zapustnikovo ali
listina
. sestavila druge stranke

Oznaka
spisov, ki se
nanašajo
na listino

CS]

5

4
* '

3

2

1

<л Ф
• » S

6

4

3

2

Obr. posi. št. 52. (Popis listin Pi; §169., odst. (3) in (6) sp.).
Obr. posi. it. 49. (Vročevalna knjiga za prijave smrtnih
primerov; § 162. sp.)

Obrazec 53,

Obrazec 50.

Vpisnik za pravno pomoč v civilnih
stvareh Pom

sodišče:

Davčna uprava:

Vročevalna knjiga za taksne spise
za . . . . . ' . tròme'secje 193 . .
Vpisano v
pristojbinRodbinsko ah; em vpisni
in rojstno ime ku, odnosno
v
stranke
in predmet likvidacijski
knjigi pod
spisa •
iletno tek.
štev.

(

Latna
Dan
zaporedna
prejema
' številka,
in
pod katero
potrdilo
je vpisan
pri davčni datine
aprave
upravi

в

«3

M
'>
o

Uri

•a
«0

ca-

4.
a
•a
o
u
o
o.
a
N

B

1.

Naslov
'S
•e
73
O

Ф

V

Predmet
zaprosila

Ф

o

4

3

a

o
C

Ф
VJ1
Ф

oblastva, ki zaprošu

"O

*
O
2

e
.o
o
o.

a

t.
D.
d

•35

i

6

5

«

1 7

o
.o.
"S

P* '
.8

<
i

-

•

4

•

Obr. posi. št. 53. (Vpisnik za pravno pomoč' v civilnih
stvareh Pom; §§ 176., odst. (2), 260., odst. (3), 265;, odSt.;(l),
266.; odst. (1), 267., odst. (3), 335. do 839. sp.)
.
Obr. posi. St. 50. (Vročevalna knjiga za taksne spise;;
§ 162. sp.)
Obrazec 54.
Obrazec 51.
(Na rdečem papirju)

V vseh vlogah je-treba navesti na
stopno številko vročevalne knjige za
spise iz inozemstva.
,

Knjiga o opravi izvršb
ca

ja

M

'>
£

;

Ponk

Vročitev spisa, ki ni sestavljen v srbsko-hrvaško-slovenskem jeziku niti mu ni priložen predpisno overovljen prevod
v srbsko-hrvaško-slovenskem- jeziku, se vrši samo s pogojem,
da. je prejemnika • volja, spie sprejeti. Ce ga ni volja, mora
vložiti v 3 dneh po prejemu spisa prigovor pri oddelku za
pravno pomoč podpisanega sodišča, 'drugače velja vročitev za
opravljeno. • • *
• ,' .' . ." ,' . .'sodišče v . . . . . .

л
a
n
,£
lo
D.

O Ф

«-S

3*8

ca o
Id
S. o
Фo

Ц
2 o
0 5

Q'"

04

.rt

Dan dodelitve
izvršilnemu
organu,
ime izvršilnega
organa

Ф +Л

'§!
Ф tO

•O ""
л Ф
O

2M

ar

Tt

.2 »> wд

«Is
u

bij

• O , *"

' ф
.

fi

o
o.
•C

r3

.

Izvršilni oddelek, dne . , . » > >
Obr. posi. št. 51. (Pouk pri vročitvi spisa v tujem Jeziku;
§ 163., odst. (5) sp.).

Obr. posi. St. 54. (Knjiga o opravi izvršb; §§ 176., odet.
(2), 392., 393. sp.).

фффЈтгг.

347

26. kos.

Obrazec 57.

Obrazec 55.

Spisek stroškov

Poslovna številka . . . , .

izplačanih predjemoma za siromašne
in druge stranke

s-

Oznaka spisov stvari,
vkaterisosestroški
predjemno izplačali

Označba pravne stvari:

Rodbinsko in rojstno
ime stranke, za ka
tero so se stroški
predjemoma iz
plačali

sodišču1

1

2

3

M

. .

M

">
CD

«a
cd
0
•a
a
u
o

Izpodbijana odločba:
. .
vročena dne:
številka lista, kjer je odločba
. •
Označba pravnega sredstva:
vloženo dne: . . .
številka lista, kjer je pravno sredstvo
Pravno sredstvo je vložil:
Odgovor na priziv-revizijo - štev. lista . . . . se ni vložil.
Spisi se predlagajo.

'5

"3
'5"

Predlemoma
Upla
ćeni

cd
ca

.h

'S.
•o

>

o
ce

znesek
Din

P

Din

P

a
Din

7

6

5

4

o
.S"
"5

P

sodišče v . . . '". .
sodni oddelek . . „ dne . , ... 19 . .
1

Ta' obrazec se lahko uporablja tudi v nespornih, ste
čajnih, izvršilnih in zemljiškoknjižnih stvareh.

Obr. posi. št. 57, (Spisek predjemoma izplačanih stroškov
za siromašne in druge stranke; §§ 194., odst. (4), 233., odst.
(2) sp.)

Kasacijskemu sodi?ču2
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Predlagajo se spisi v kazenski stvari" zoper
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o
ce 4d

•s?

J* KO
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M
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.ta

zbojj

, v rešitev priziva—revizije—vloženega po

B
®
•

«

Рч

op

S
*• -

".

a
a
Q

CS

D.

a

>o

S
4

Eomn
se
pošilja

. sodišču

T

o

t>

Odkupnina
(povzetje)

«8
• Д
Ф

Poslovna številka

Nasprotni razlogi, lista št
se niso vložili.
sodišče y , . , . • . ..
sodni oddelek ." • •> d n e • •. » 1 9 • •
Obr. posi. št. 56. (Predložno poročilo za pravna sredstva
kazenskih stvareh; § 180., odst. (2) sp.).

•**

Ozna. Cena
vrednoet

Obrazec 56.

1

1-H

Teža

Obr. posi. št. 55. (Predložno poročilo za pravna sredstva v
civilnih pravnih stvareh; §§ 563., 602., 616. cpp, 180., odst.
(2) sp.)

o

•S o
O Bi
p*

Poštnina

-Û

Potrdilo
sodnega
uelužbenca

Z

* Ta del obrazca uporabi sodišče pravnega sredstva za
predložitev revizije ali revizijskega rekurza.

lista št. . . . .
.,
zoper sodbo .
Usta št. . . . .
.
, vročeno, dne . . . . . . . . . .
.Obrazložitev, lista Џ. .. .. . ., se ni vložila . . . .

a

CD

en

Od
koga
prihaja

Predlagajo se spredaj navedeni spisi. Prilagajo se na
stopni spisi jjodpisapega sodišča pravnega sredstva:
I. Izpodbijana sodba .poslovna štev. . . ., v izvirniku in
v- overovljenem prepisu, posvetovalni' zapisnik.
II. Izpodbijani sklep poslovna štev. . . ., v izvirniku
in v overovljenem prepisu z zaznamkom o glasovanju.
Taksa je predpisno plačana.
sodišče v . .. . . .
sodni oddelek . . . . dne . . „ 19 . .

(M

взцдв}; «npejodez

<H

1

Obr. posi. št. 58. (Prevzemna knjiga za denar in vrednostne pošiljke; § 199., odst. (11) sp.)
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Obrazec 59.

Predaj na knjiga za denar in vrednostne pošiljke
0

°S _Naziv urada
' j»
«e ali osebe, ki
«
.e se mu (ji)
•e
Û)
pošilja poIM
O
šiljka
o.
«
NI
1
2

Poslovna
številka
Vrsta
spremnice
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Obr. posi. št. 59. (Predajna knjiga za denar in vrednostne pošiljke; § 200., odst. (4) sp.)
Obrazec 61.

Obrazec 60.
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pristojbino za
denarno kazen, izrečeno s sodbo (sklepom) z dne
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v znesku . . . . . Din . . . p.
Plačilni nalog je izvršen.
Prosim za prisilno izterjavo z odvzemom gotovine in
premičnih stvari, eventualno z rubežem in prodajo premičnih
stvari.
Ce se izvršba dovoli, ni treba vročati odpravka sklepa
in rekurza.
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b) Ker je dovoljen zavezani stranki odlog,
c) Ker se je odločilo, da je' znesek neizterljiv,
č) Ker se je uporabilo pravno sredstvo,
d) Ker so tretje osebe uveljavile zahteve iz lastninske
pravice do zarobljenih stvari,
se predlaga ustavitev izvršbe po § 38., št. 7., zakona o izvršbi,
in zavarovanju; odpravka sklepa ni treba vročati.
Uradnik, ki mu je poverjena izterjava . . . . . . .
sodišča v . . . . .
.
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Obr. posi. 5t. 61. (Predlog za ustavitev po uradniku, ki
mu je poverjena izterjava; § 213., odst. (4) sp.)

Sklep izvršilnega sodišča.
I. Zaradi izterjave dolžnega zneska se dovoljuje odvzem
gotovine in premičnih stvari. Odvzem je omejiti na stvari, ki
se lahko dajo prenesti in vnovčiti in na katerih ni kakšne
oblastvene zastavne pravice. Odvzete predmete je hraniti pri
sodišču ali pa, če to ni mogoče, izročiti drugi osebi v hrambo.
Odvzete predmete, če niso denar ali javne obveznice, je
prodati pri prvi prihodnji dražbi (javni prodaji) premičnih
telesnih stvari, eventualno tudi pod cenimo vrednostjo, nakar
je poplačati znesek,' ki ga je izterjati, s stroški za izterjavo
vred, ostanek pa izročiti zavezani stranki.
П. Če ni najti stvari, ki se lahko dajo prenesti in vnov
čiti, se dovoljuje zaradi izterjave izvršnega zneska izvršba z
rubežem in prodajo premičnih stvari, ki so pri zavezancu, ter
papirjev in vložnih knjižic, omenjenih v § 258. ip.
Če bi bila z izterjavo-denarne kazni ali povračila stroškov
kazenskega postopanja ogrožena prehrana zavezanca ali vz
drževanje njegove rodbine ali sorodnikov, ki jih je dolžan
vzdrževati, ali ogrožena izpolnitev zavezančeve dolžnosti, po
vrniti oškodovancu škodo, je z opravo počakati in d tem poro
čati.
Podpis in pečat sodišča:
Obr. posi. št. 60. (Predlog za prisilno izterjavo pristojbin,
denarnih kazni in stroškov kazenskega postopanja; §§ 213.,
odst, (2), 215. in 275., odet. (2) sp.).
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Obr. posi. št. 62. (Obvestilo o izdanem nalogu za plačilo
denarne kazni; § 215.. odst. (1J, št, 2. sp.)
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Saldo (zaključek) denarne knjige
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Obr. posi. št. 63. (Poziv, naj se položi predjem za stroške ;
§ 216., odstot. (1) sp. ; s povratnico obr. posi. št. 13).
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Račun o materialnih stroških
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Obr. posi. št. 66. (Račun o materialnih stroških, razen stroškov kazenskega postopanja; § 233., odst. (1) sp.)
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Obr. posi. št. 67. (Dnevno poročilo o osebah v priporu, v preiskovalnem zaporu in na prestajanju kazni, ob.
državni in svoji prehrani; § 242., črka c) sp.)
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Prebivališče, stranka, pri
kateri ie v oskrbi, domovinstvo, vzgajanje, legiti
macija itd.

Obr. posi. št. 100. (Imenik za vpisnik I; § 306. sp.)
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Obr. posi. št. 97. (Varstvena pola ; § 326. sp.)
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Obrazec 98

Stvarni imenik za vpisnik Su
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Posebna imovina

Kratka oznaka (§ 364.,
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poslov (§ 369., odst. (1) sp.)

'3.

"5

Zaporedna
Kratka vsebina
številka vpis
spisa
nika Su
2

2

3

•

•

-

.

•

1
Obr. posi. Št. 98. (Stvarni imenik za vpisnik Su ; § 364. sp )
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Obi-, posi. št. 101. (Beležnica o kretanju spisov; § 369. sp-)
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Obrazec 102.

Obrazec 106.

Popis odposlanih spisov, ki jih
morajo vrniti
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Dan,
ko so se Omaka
spisi od spisov
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Okrajnemu sodišču
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Obr. posi. št. 102. (Popis odposlanih spisov, ki jih morajo
vrniti; § 371. sp.)
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Nasprotna stranka: . . . . > . . . . • . <
Nasprotni stranki odpovedujem sodno za dan .. . . . .
• i i . » . stanovanje v . . . nadstropju v hiši . . . ,
• ; . . .
^ ki je najeto z odpovednim rokom
,
in predlagam, naj sodišče nasprotni stranki naloži, da zgoraj
navedeni rabokupni predmet, tega dne ob 12. uri opoldne, da
ne bo izvršbe, preda-prevzame- ali pa poda v osmih-treh dneh
zoper odpoved vse ugovore.
Razlog za odpoved:
. „
Podpis odpovedujoče stranke:
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Obr. posi. št. 106. (Sodna odpoved rabokupne pogodbe;
§ 378., odst. (4) sp.)
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Njen • zaetapnik-poobla- - • . - . .
•ščenec ea-vročitve: , > . , . ,
(Pooblastilo zastopnikovo, poobla-

Obrazec 107.
Poslovna številka
Obr. posi. št. 103. (Poslovni koledar; § 372. sp.)
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Obr. posi. št. 104. (Popis zastankov; §§ 2., 373., odst.
(3) sp.)
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Obrazec 105.

Beležnica za roke (roclšnik)
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Oznaka
spisov

Sresko sodišče v . . . . . . je po sreskem sodniku
razsodilo tako-le : ,
Tožena stranka . . . , . , . , . • ', , v . , » . .
je dolžna plačati tožeči stranki . i • » , . , , , , . ^
v. . . .
. v 15 dneh, da ne bo izvršbe, znesek . • , . D i n
. . . p s . . . obresti od dne
do dne , . . ,
in
Din . . . p za pravdne stroške.
Sresko sodišče
v . . , , . . , « , » , , . .
sodni oddelek . » ., dne . s , 19 . .
(Sodni pečat.)
.

v stvareh, prejetih izza dne
in od dne , ,
še ne dovršenih.
o

V imenu Njegovega Veličanstva kralja!

Leto 19 . .

Ime osebe
Predmet
v varstvu (skrbstvu),
zapustnika, pogojno nadziranja
obsojenega itd.

Pri
pombe

§•3

«

Na znanje I Zoper to sodbo se lahko vloži pri tem sodišču
v petnajstih dneh po vročitvi priziv. Odločba o. stroških se
lahko pobija, če se ne pobija obenem tudi rešitev o glavni
stvari, tudi v petnajstih dneh samo z rekurzom.
V malotnih stvareh se lahko pobija sodba prve stopnje
samo s prizivom zbog razlogov, navedenih v § 571. cpp.
Za vložitev priziva in za prizivno postopanje je potrebno
zastopanje z advokatom. V krajih, kjer ni vsaj dveh advoka
tov, se vloži priziv lahko ustno na sodni zapisnik brez advokatovega sodelovanja,
'
Stranka, ki ji je priznana siromaška pravica, ki pa sta
nuje zunaj sedeža pravdnega sodišča, lahko zahteva od pravd
nega sodišča, naj se ji postavi advokat, ki brezplačno sestavi
in vloži priziv in ki jo zastopa v prizivnem postopanju.
Če more tožena stranka dokazati, da je bila z nepričako
vanim ali nepreprečljivim dogodkom zadržana, priti o pravem
času na narok, lahko predlaga v petnajstih dneh od dne, ko
je minila zapreka, ki je povzročila zamudo, postavitev v prej
šnji stan.
Obr. poeL SI 107. (Sodba zbog izostanka-zamude: S 384.
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Obrazec 109.

Obrazec 108.
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Pozivamo Vas, da pridete k poskusu poravnave v tej zahtevi
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•Ta poziv prinesite s seboj.
Srèsko sodišče v . , , , . . , . ,
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sodni oddelek . . . . . . dne . . . . 19 . .
Obr. posi. št. 108. (Poziv k poskusu poravnave; § 388. sp.)

Banove uredbe.
182.

Objave banske uprave
o pobiranju občinskih trošarin
v letu 133.9
II. No. 0242/1.
Občina Otiški vrh, v srezu slovenjgraškem, bo po
birala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu
1933. naslednje občinske trošarine:
a) od 100 1 vina Din 50—,
b) od 100 I vinskega mošta Din 50*—,
. . . c). od 100 l piva Din 25—,
č) od hI,stopnje alkohola špirita, žganja, Дкегја,
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-—,
g) od drobnice Din>5-.—, .
h) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 20—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 20. marca 1933.
II. No. 9297/1.
Občina Ploderžnica, v srezu mariborskem levi breg,
bo pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu«
v letu 1933. 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. marca 1933.
• ' . ' • ' ' ' ,

'''.'

.

'

I

' . ' ' • ' .

"

Obr. posi. št. 109. (Rubežna znamka — ua drugi strani
naklejena ; § 405., odst. (1) sp.)

183.

Razne objave
iz „Službenih novin".
Številka 38 z dne 18. februarja 1933.
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne
21. januarja 1933. je bil izpremenjen na podstavi
člena 42. zakona o državnem svetu in upravnih sodi
ščih ukaz z dne 1. decembra 1928., štev. 51548 ministr
stva pošte in telegrafa,- kolikor se nanaša na napredo
vanje v 2. skupino II. kategorije: L u k e ž a . R u d o l f a ,
računskega uradnika dravske direkcije pošte in tele
grafa v Ljubljani, v tem smislu, da velja to napredo
vanje od 27. januarja 1931. dalje, ustrezno razsodbi
državnega sveta z dne 10. novembra 1932., .štev. 28271;
R i h a r j a L e o p o l d a , p. t. uradnika pošte in telegrafa
Ljubljana 2 v tem smislu, da velja to napredovanje od'
17. marca 1931. dalje, ustrezno razsodbi državnega sveta
z dne 10. novembra 1932., štev. 28269, in Š U b i l j a
I v a n a , p. t. uradnika pošte in telegrafa Ljubljana 2,
v tem smislu, da velja to napredovanje od 1. decem
bra 1931. dalje, ustrezno razsodbi državnega sveta z
dne 10. novembra 1932., štev. 28270. S tem se razveljav
lja ta ukaz z dne 1. junija 1932., P. t. štev. 49954 mini
strstva za promet, kolikor se nanaša na izvršitev ' raz
sodb državnega sveta štev. 12413/32, štev. 120308/32 La
štev. 12480/32, ter ukaz. z dne 1. junija 1932., P. t. -štev.
49965. ministrstva za promet, kolikor se tiče napredo
vanja imenovanih v VII. položajno skupino.
Prepoved razširjanja in prodajanja. Državno tožil
stvo v Zagrebu je prepovedalo z odlokom z dne 12. fe
bruarja 1933., štev. Kns 388/33, na podstavi čl. 19. zakona
, o tisku y zvezi s čl. 3. zakona o izpremembah in dopol
nitvah tega zakona razširjanje in prodajanje novin
»Mlada Jugoslavija« štev.'21. od. 12. februarja 1933., Џ
se Шка v Zagrebu.

Izdaja kraljevska banska oprava Dravske banovine: njen predstavnik in urednik: Pobar Robect v Ljubljani.
Jïfika In zalaga: Tinkama »Metkur< s Ljujbljanij njen predstavnik; Qtmax Michâlek v Ljubljani,

Ster. 26.

SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE
Priloga h kosu 26. IV. letnika z dne 31. marca 1933.

Razglasi kraljevske
banske uprave
VIII. No. 2129/1.

Ne 82/38—4.

Razglasi sodišč
in sodnih oblastev

830 2—2

C 86/33-1.

Oklic.

Razglas.

824—3—2

, Amortizacija.
841

Na prošnjo gospoda Šketa Vinkota,
posestnika v Rogaški Slatini, kot po
oblaščenca ge. Šket Frančiške, posestnice v Negonju, se uvaja postopanje' za
amortizacijo naslednjih vrednostnih pa
pirjev, ki jih je prosilka baje izgubila
ter'se njih imetnih pozivlje, da uveljavi
tekom 6 mesecev počenši od dne 18.
marca 1933. svoje pravice, sicer bi зе
po poteku tega roka proglasilo, da so
vrednostni papirji brez moči.
Oznamenilo vrednostnih - papirjev:
Vložna knjižica štev. 1842 z vlogo Dna
1506-85.
Okrajno sodišče v Rogatcu, odd. L,
dne 18. marca 1933.
*
823
E V a 8723/32-13.

Hepe Štefan, čevljar v Gaberju, za
stopan po dr; Strasserju Armimi, odv.
v Dolnja Lendavi, je vložil proti Hepeju
Aleksandru in Pongrac Mariji, roj. Toth,
oba na Madžarskem, tožbo radi prizna
nja .lastninske pravice.
Ustna sporna razprava se določa na
dan 17. junija 1933. ob 9. uri pri tem
sodišču, v sobi štev. 21.
Ker je bivališče tožene stranke nezna
no, se ji postavlja dr. Janko Pikiiš, odv.
v Dolnji Lendavi, za skrbnika, ki jo
bo zastopal na njeno nevarnost in stro
ške, dokler ne nastopi sama air ne ime
nuje pooblaščenca.
Dražbeni oklic.
Okrajno sodišče т Dolnji Lendavi,
Dne 2. maja 1933. ob osmih bo pri
odd. IL,
podpisanem sodišču v sobi št. 16 draž
dne 16. marca 1933.
ba nepremičnin: eemljiška knjiga k. o.
Otepanja vas, vi. št. 393 (polovico). C 116/33—1.
842
Centina vrednost: Din 75.630-—.
Najmanjši ponudek: Dim 46.420'—.
Oklic.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
Palfi Rozalija, pos. v Dobrovniku,
zastopana po dr. Janku Pikušu, odv. v je priglasiti sodišču najpozneje pri dražDolnjii Lendavi, je vložila proti Čuki beneai naroku pred začetkom dražbe,
Antonu, pos. iz Strhovcev, tožbo radi sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
100 ameriških dolarjev s prip.
Ustna sporna razprava se določa na ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
dan 29. aprila 1933. ob 9. uri pri tem
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišču, v sobi štev. 21.
*
Ker je bivališče tožene stranke nezna sodišča.
Okrajno sodišče v Ljubljani, no, se ji postavlja Gerenčer Josip, žu
dne 16. marca 1933.
pan v Strehovcih, za skrbnika, ki jo
bo zastopal na n;eno nevarnost in stro
$
ške, dokler ne nastopi sama ali ne ime E 1565/32—8.
Razpis.
ma
Na osnova § 31. zakona o banski upra nuje pooblaščenca.
Dražbeni oklic.
Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi,
vi se razpisuje v območju sreskega čest
odd. IL,
Due 3. m a j à 1933. dopoldne ob d e oga odbora T Ptuju službeno mesto
s e t i h bo pri podpisanem eoddšcu •
dne 20. marca 1933.
banovinskoga • cestarja na banovinski
0e
sobi št. 4 dražba nepremičnin: zemlji
sti št. 139 Ptuj—Domava—Ljutomer
ška
knjiga Oplotnica, vL št. 727.
^ progo od km 4-00 do km 9*00.
Ne I 368/33.
843—3—1
Cenilna vrednost: Din 152.725-801
Prosilci za to mesto morajo izpolnje
Vrednost prdtiklin: Din 3647-—.
vati pogoje iz čl. 2. uredbe o službenih
Amortizacija.
Najmanjši ponudek: Din 101.817-20.
^zmerjih državnih cestarjev in njih
Na prošnjo Čeha Franca, pos. sina v
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
Prejemkih
in ne smejo biti iplajši od 23
a
Sp.
Koreni, zastopanega po dr. Gori- je priglasiti sodišču najpozneje pri draž* ne starejSi od 3D let.
j. Lastnoročno pisane in s kolkom za šku Milanu, odvetniku V Sv. Lenartu, benein naroku pred začetkom dražbe,
£"— Din kolkovane prošnje, 'opremlje- se uvaja postopanje za amortizacijo sle sicer bi se ne mogle več uveljavljati
j® s pravilnimi in zadostno kolkovâni- dečih vrednostnih papirjev, bi jih je glede nepremičnin v škodo zdražitelja,
?*i prilogami (rojstni in krstni list, do prosMec baje, izgubil, ter se njih ime- ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
l i n s k i list, zadnje šolsko izpričevaflo, jitelj pozivlje, da uveljavi tekom 6 me
g a z i l o o odsluženju kadrovskega ro- secev počenši dne 27. marca t. 1. svo oklic, ki je nabit na uradni deski tega
**» zdravniško izpričevalo, nravstveno je pravice, sicer bi se po poteku tega sodišča.
^Pničevalo, potrdilo pristojnega obla- roka proglasilo, da so vrednostni papdr- Okrajno sodišče, v Konjicah, odd. IL,
.
?-£a, <ja niso bili obsojeni zbog kazni ji brez moči.
dne 17. marca 1933.
Oznamenilo
vrednostnih
papirjev:
j o dejanj iz korietoljubja; eventualna
Hranilna
knjižica
Spodnještajerske
g a z i l a o strokovni usposobljenosti) je
E 744/32—14 •
.729
Jeziti najkesneje do 30. aprila 1933. ljudske posojilnice r. z. z n. z. v Mari
boru
št.
7162
z
vlogo
Din
14.669-—,
gla
*** sreskem cestnem odboru v Ptuju.
Dražbeni oklic.
seča se na ime Ceh Franc/
^aljevska banska uprava Dravske
Dne
3.
maja 1933. dopoldne ob
Okrajno sodišče v Sv. Lenartu, od. L,
banovine v Ljnbliani,
pol desetih bo pri podpisanem so
dne
24.
marca
1933.
dne 24. marca 1983.
dišču v sobi št. 7 dražba nepremičnin:
#
zemljiška knjiga k. o. Plitvički vrh,

. Tvrdka J. Hutter in drug v Mariboru
]e projektirala na parcelah št. 138/1 in
129/2, k. o. Grajska vrata, zgradbo pre«elnice in skladišča za volno. Podrob
nosti se vidijo iz predloženih načrtov.
Na to prošnjo se v smislu §§ 109.,
112.
in 122. ob. z., §§ 84. in 89. gradb.
z
;>% §§ 108. i si. z. u. p. razpisuje komi
sijska obravnava
na četrtek, dne 6. aprila 1933.
s sestankom komisije ob 11. uri na kraju
samem.
Načrti naprave eo do dneva komi
sijske obravnave razpoloženi pri pod
pisanem uradu interesentom na vpo
gled. V tem roku je pri tem uradu doPi'stno vložiti ugovore glede namera
vane naprave, najkesneje pa pri obrav
navi v roke vodji komisije. Ugovori po
t&a roku se ne bodo obravnavali, tem
več se bo o projektu odločilo brez ozira
. nanje. Interesenti se vabijo, da se ob
ravnave udeleže.
'Kralj, banska uprava Dravske banovine
v Ljubljani,
dne 23. marca 1933.
Po pooblastitvi bana
načelnik oddelka za trgovino, obrt in
industrijo:
dr. Marn s. r.
*
*• No. 2465/1.
.845

I

Štev. 26.

Stran 138.
vi. št. 100, 32 in 33; k. o. Plitvica, vi.
št. 257; k. o. Scavmca, vi. št. 37 in 316.
Cenilna vrednost: Din 344.987-60.
Vrednost pritikline: Din 31.990-—.
Najmanjši ponudek: Din 238.825-06.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče Gornja Radgona,
dne 15. marca 1933.
*
E 1008/32-13.
827

Dražbeni oklic.
Dne 3. maja 1933. ob devetih bo pri
podpisanem sodišču v sobi št. 27 dražba
ba nepremičnin zemlj. knjigam 1. Zbelovska gora, vi. št. 286, 2. Zreče, vi.
št. 157, 3. Podgorje, polovica vi. št. 7.
Cenilna vrednost: ad 1. Din 1078-60,
ad 2. Din 156.359-61, ad 3. Din 923-80.
Skupaj Din 158.362'01.
* ^Najmanjši ponudek: Din 105.574-66.
Vrednost pritikliln: Din 4007-—.
Na dražbo pridejo najprej nepremič
nine skupaj, ako pa taka dražba ne bi
uspela, vsaka nepremičnina posebej.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnaj v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče v Konjicah, odd. II.,
dne 13. maroa 1933.
*
E IV 4349/32—9.
598.

Dražbeni oklic. .
D n e 5. m a j a 1933. d o p o l d n e ob
d e v e t i h b o pri podpisanem sodišču
v sobi št. 27 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Janževa gora, vi. št. 101.
Cenilna vrednost: Din 13.825*—.
Vrednost pritikline: Din 1065-—.
Najmanjši ponudek: Din 9.217-—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri;
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče v Mariboru,
dne 3. marca 1933.
* .
E 1209/32-9.

796

Dražbeni oklic.
Dne 5. m a j a 1 9 3 3 . dopoldne ob
d e s e t i n bo pri podpisanem sodišču
v sobi št. 22 dražba nepremičnin:-zem
ljiška knjiga 1. Konj, vi. št. 123 in zem
ljiška knjiga 2. Jablanica, vi. št. 337.

Cenilna vrednost: ad 1. Din 56.822"—,
ad 2. Din 10.216-—.
Vrednost pritikline: Din .220-—, že
upoštevane v cendlni vrednosti.
Najmanjši ponudek: ad 1. Din 28.411,
ad 2. Din 6811-—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe, si
cer bi s e n e mogle več uveljavljati glede
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je
ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega;
sodišča.
Okrajno sodišče v Litiji,
dne 13; marca 1933.
•j.
E IV 4700/32-7.
774
f

Cenilna vrednost s pritiklino vred
Din 53.901-50, odštevši bremena Din
14.600*—, ostane Din 39.301-50.
Najmanjši ponudek Din 26.201*—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbeneni naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče т Slovenjgradcu,
odd. II., dne 4. marca 1933.
*
E IX 2567/32—21.
828

Dražbeni oklic.

Dne 8. m a j a 1933. dopoldne ob
e n a j s t i h bo pri podpisanem sodišču
v sobi št. 11 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga k. o. Radizel, vi. št. 125,
k. o. Hotinja vas, vi. št. 220.
Cenilna vrednost: Din 21.017*— in
Din 4803*—.
Najmanjši ponudek: Din 17.214*—. .
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče v Mariboru, odd. IX.,
dne 6. marca 1933.

Dne 5. maja 1933. ob pol desetih bo
pri podpisanem sodišču v sobi št. 27
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga
Studenci, vi. št. 596.
Cenilna vrednost: Din 26.045*—.
Najmanjši ponudek: Din 13.025-—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, je
priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe, sicer
bi se ne. mogle več uveljavljati glede
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je
ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče v Mariboru, odd. IV.,
dne 6. marca 1933.

Dražbeni oklic.

*
E 865/32—4

668

*
E IX 5227/32—12.

Dražbeni oklic.
Dne 6. maja 1933. ob 9. uri bo javna
dražba pri podpisanem sodišču v sobi
št. 7, zemljišče vlož. št.-6, k. o. Sp. Raz
bor, obstoječe iz 1 stavbne parcele, na
kateri stoji stanovanjska hiša in gospo
darsko poslopje, ovčji in svinjski hlev,
5 njivskih, 5 travniških, 2 pašniški in
3 gozdne parcele.
Cenilna vrednost s pritikldno: Din
57.250-75.
Najmanjši ponudek: Din 38.167-25.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal:v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče v Slovenjgradcu,
, odd. II., dne 4. marca 1933
E 813/32-^-4

670

Dražbeni oklic.
Dne 6. mâja 1933 ob d e s e t i u r i
bo javna dražba- pri podpisanem sodi
šču, soba št. 7, zemljišče vlož. Št 107,
k. - o..-Šmartno, obstoječe iz stavbne
parcele, na kateri stojita enonadstropna stanovanjska hiša št. 22 in drvar
nica, 1 vrtna, .1 njivska dn tri travni
ške parcele.

827

Dražbeni oklic.

Dne 8. m a j a 1933. dopoldne ob de
s e t i h bo pri podpisanem sodišču
v sobi št. 11 dražba nepremičnin: zem-Ijiška knjiga Spodnje Rad vanje I. del,:
vi. št. 586.
Cenilna vrednost: Din 6379-50.
•Najmanjši ponudek: Din 4253*—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe»
je priglasiti sodišču najpozneje pri.draŽ?.'
benem naroku pred začetkom dražbe;
sicer, bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v- škodo zdražitelja. ••
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražberu oklic, ki je nabit na uradni deski tega ;
sodišča.
TV
Okrajno sodišče v Mariboru, odd. Е Ч
••- dne 4. marca 1933.
E 416/32-20.

701

Dražbeni oklic.
D n e 8. m a j a 1933. d o p o l d n e ab •
d e s e t i h bo pri podpisanem sodišču
v sobi št. 12 dražba nepremičnin: H"**1,
št. 72 v Stari vasi—Videm s p o s l o p j e ^
za kino,; strojno delavnico, gospodar
skim poslopjem, in 8 zemljiških parcejv
zemljiška knjiga Stara, vas—Videm, ; *r
št. 55,

•-•

"-•'

Cenilna vrednost: Din 203.020*^.. -..
Najmanjši ponudek: Din 135.347*----":
Pravice, ki bi ne pripuščale drazD«*
je priglasiti sodišču najpozneje pri ài**'.

'Štev. 26.

Stran 13©.

benem naroku pred začetkom dražbe,
sicer L/i se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
& je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče Brežice, odd. IL,
dne 8. marca 1933.

Konkurzni razglasi
Sa 37/32—56.
352,

785

Konec poravnave.
Sklep Sa 37/32—50, s katerim je bila
-°d sodišča potrjena poravnava, dolžnika
. fedoTja in Štefanije Gradišnik, lekar'Чагја v Celju, je pravomoèen.
Poravnalno postopanje se izreka za
Končano.
«krožno kot poravnalno sodišče v Celju,
odd. L, dme 14. marca 1938.
|385/32-19

*
739

Konec poravnave.
Poravnalno postopanje dolžnice tvrdKe
A. Löwy, trgovine z mešanim blaRom in deželnimi pridelki v Središču
*b Dravi, je končano.
Ok:rožno sodišče v Mariboru, odd. III.,
dne 10. marca 1933..

*
h 48/32-32.

749

Sa 71/32—50.

748

357.

Potrditev poravnave.
Med dolžnico tvrdko' I. Gorec nasi.
Auerhammer & Ogrin družbo z o. z. v
Ljubljani in njenimi upniki na naroku
dne 11. februarja 1933 sklenjena poravnava se odobruje.
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III.,
dne 10. marca 1933.

Razglasi raznih uradov
in oblastev
Štev. 176—33—prež.

847-3—1

Razglas.
Rektorat univerze kralja Aleksandra
I. v Ljubljani razpisuje mesto univer
zitetnega asistenta pri institutu za fizi
ko. Kandidat mora biti absolvent tuzemske, filozofske fakultete, ki je štu
diral eno izmed imatematično-fizikalnih
skupin in pozna poleg državnega še
francoski ali nemški jezik.
Prošnje, opremljene s prilogami po
čl. 3. zakona o uradnikih, je vložiti na
rektorat univerze kralja Aleksandra I.
v Ljubljani do 13. maja 1933.
Rektorat univerze kralja Aleksandra I.
v Ljubljani,
dne 24. marca 1933.
Rektor: dr. Slavic s. r.
$

Konec poravnave.
Sklep opr. št. Sa 48/33—30, s kateim je bila od sodišča potrjena porav
na a dolžnika Pahorja Franca, trgovca
" Jesenicah št. 22, je postal dne 20. ja" ц агја 1933 pravomočen.
. .
, Poravnalno postopanje se izreka za
5°вдапо.
Ue
želno sodišče v Ljubljani, odd. III.,
dne 13. februarja' 1933.

Štev. 163/33/pr.

846—3—1

*

783

Likvidacija zadruge.
Kreditna zadruga det. trgovcev d. z
o. z. v Ljubljani je po sklepu občnega
zbora z dne 17. marca 1933. prešla v li
kvidacijo.
Likvidator: Karol Soss, trgovec v
Ljubljani. Upniki se pozivajo, da pri
javijo svoje terjatve na naslov: Kredit
na zadruga detaljnih trgovcev d. z o. z.
v likvidaciji, Ljubljana, Trgovski dom,
Gregorčičeva ul. 27.
Načejetvo,
*
811 .3—2
Ekonomska Orjuna, osrednja reg; -za
druga z o. z., je prešla v likvidacijo;
Poziva morebitne upnike, da prijavijo
svoje terjatve. — Likvidator.
.

834 2—2

Razglas.

'i

*

79ß

3—3

Poziv upnikom.
Nova Jugometalija d. z o. z. v Ljub
ljani je po sklepu poslovodij stopila v
likvidacijo. Upniki naj prijavijo svoje
terjatve' do 30. junija t.: L na naslov
>Nove Jugometalije« d., z o. z. v likvi
daciji v Ljubljani, Žibertova ulica 27.
Likvidatorji.
*
848

*
O. Štev. 991/1.

Gospa L a z a r i n i Terezija, graščakinjana Belem. капшиу občina Spodnja
Slivnica, srez Ljubljana okolica, je po
^ ^ . P ^ a v n a l n i stvarf g t r a v s a Av-' stavila v Bcštaaiju št. 1 opekarno. Nje
Pri т \ krojaškega mojstra v Podrumu no obratovanje se vrši n t električni po
gon z elektromotorjem 55 HP, ki goni
^/32 i c a h ' s e s s k l e P o m °PT- št- S a
potJl
o-tvorjeni postopek za prisilno stiskalnico, ekscenter in druge stroje..
^
д п т Г 0 r i z ,ey e n s ^ ^ ' a proglasa dovr- Podjetnica je predložila potrebne načrte
s
taln '
i potrditev poravnave po- in prosila za komisijski i z g l e d in odo
britev obratovalnice.
O^v^^omočna.
° г ц о sodišče v Novem mestu, odd, IL, • Radi tega se. razpisu je po §§ 109. in
HSV zakona p. obrtià io §§ 12., 83.,.84.:
àm 7. marca 1933.

Potrditev poravnave.

805-3-3

Poziv upnikom.

Konec poravnave.

t j . 13/32-22.

Razne objave

* Razglas.

Rektorat, univerze kralja Aleksandra
I. v Ljubljani razpisuje mesto docenta
za tehnično dinamiko. Kompetent mora
biti absolvent tuzemske ali inozemske
tehnične fakultete, odnosno tehnične vi
soke šole z inženjersko diplomo stroj
niške ali elektrotehnične stroke. Poleg
državnega jezika mora obviladati nem
| 5 33/32-12.
*
' '
. 7 8 4 ški ali francoski jezik. ' • •
' '
Prošnje, opremljene s prilogami po
čl. 3. zakona o uradnikih, je vložiti na
Sklep Sa 33/32—10, s katerim je bila rektorat univerze kralja Aleksandra I.
tvivfi°^^ a Р° 1 Пвиа poravnava dolžnika v Ljubljani do 15. maja 1933.
^ . ^ e >Triglav«trgovačko društvo šum-' Rektorat univerze kralja Aleksandra I.
v Ljubljani,
«an proizvodima v Slovenjgradcu, je
pi
dne 23. marca 1933.
^"amočen.
ЈСоГ°5аупа1п.о postopanje se izreka za
Rektor: dr. Slavic s. r.
^töno kot poravnalno sodišče v Celju,
°<W. L, dme 14. marca 1933.

in 90. stavbenega reda ter § 4. ministrske naredbe z dne 24. aprila 1883,
drž. zak., štev. 41, komisijski ogled za
četrtek, dne 13. aprila 1933.
ob 8. uri 30 minut.
Komisija se sestane ob navedenem
času na mestu samem.
Vsi interesenti se vabijo, da prijavijo
svoje ugovore in pomisleke najkesneje
na razpravi, ker bi se pozneje prijav
ljeni ugovori mogli upoštevati le, koli
kor bi se nanašali na javne interese.
Načrti so do dneva razprave vsakomur
na vpogled pri tukajšnjem sreskem načelstvu, soba štev. 2, med uradnimi
urami.
Sresko načelstvo v Ljubljani,
dne 23. marca 1933. •*

Objava.
Izgubil sem odpustnico trirazredne
osnovne šole v Horjulu iz 1. 1912. na
ime: Potrebuješ Alojzij, rodom iz Les
nega brda.
, Proglašam jo za neveljavmoi/•
Potrebuješ Alojzij s. r.
. . ~ . , v *

t

-•

•

" "

,

844-

Objava.

• Izgubila se je cdhodnica, izdana od
osnovne šole v Horjulu 1. 1922., glaseča
sejna ime:. Rozmane Jožef.
.Proglaša s© za neveljavno.
Rozmane Jože s. r.

Štev. 26.

Stran 140.
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RAČUNSKI ZAKLJUČEK

Kreditnega zavoda za trgovino in industrijo
v LJublf ani
k 31. decembra 1932.
Pasiva

Bilanca dne 31. decembra 1932.

Aktiva
Din
B agajna . . . .
Menice . . . .
Vrednostni papirji •
K jnzorcijalni računi
Debitorji :

15,493.170

1,250.000
7,800.000
4,000.000
3,750.000

izredni
za dubiozne terjatve
azijski
. . . . .

9,145.409
6,458.488
185,398.120

12,500.000

Glavnica
Rezervni fond:
r e d n i . . . . . .

43,827964

vista naložbe . .
dolžniki . . . »
Report . . . .
Inventar . . . .
Realitete . . . .
Garancije D 12,292.994"

Dia

Din

Din
10,436.083

Trate
. . . . . .
Viožne knjižice
, .
Kreditor|i
Nedvignjena dividenda
Dobiček:
prenos iz leta 1931
za leto 1932 . . .
Garancije D 12,292.994

191,856.609
20,370.312
1
825.856

16,800.000
,733.479
58,833.567
200,132.520
750

629.295
2,325.795

2,955.091 24

291.955.408 05

291,955.408 05
I

Račun izgube in dobička dne 31. decembra 1932.

Debet

Din
Plače
Stroški
Odpis od realitet . .
Davki in pristojbine .
Dobiček :
prenos iz lela 1931
za leto 1932 . . .

629.295
2,325.795

Din
2,254.363
2,324,020
20.946
450 785

Kredit
Din

Din

629.295
5,421.406

Prenos iz leta 1931 . .
Obresti in provizije . .
Dobiček iz deviz, valut
in drugih poslov . . .
Real tetni dohodki

1,887.108
67.396

2,955.091 24
8,005 2 0 ' 55

8,005.207 55

S knjigami in prilogami primerjali in v redu našli :
Nadzorstveni

Ljubljana,

svet:

Mag. P h . R. S u š n i k 1. r.
predsednik.

dne 31. decembra 1932.
Za

Janko Bleiweis-TrsteniSki 1 r. Dr. Mirko Božič 1. r.
Raj ko Turk 1. r. Fran Urbane 1. r-

ravnateljstvo:
A v g u s t T o s t i 1. r.

Objava.
Po sklepu XIIL rednega občnega zbora z dne 18. marca 1933. izplačuje Kreditni zavod za trgovino In Industrijo
Ljubljani za letò 1932.:

9 % n o d i v i d e n d o , t. j . Din 9 — (devet dinarjev) za kupon š t 13, ki s e vnovčuje izza

1. aprila 1933. pri blagajni zavoda.
V LJubljani, dne 18. marca 1933.

Upravni svet

Izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine. Urednik: Pohar Robert v Ljubljani.
Tieka to zalaga: Tiskarna Merkur, y LJubljanij njen predstavnik: 0. Michâlek y LJubljani.

^

Poštnina plačana v gotovini

K R A L JE V I N A

J U G O S L A V I JA

S L U Ž B E NI L I S T
KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE
27. -kôs.

Letnik

V LJUBLJANI, dne 1. aprila-1933.

IV.

VSEBINA:
184. Uredba glede banovinskega proračuna Dravske banovine 187. Izpremembe v staležu državnih, in banovinskih usluž
za leto 1933./34.
bencev ' na področju Dravske banovine.
185. Pravilnik o banovinskih davščinah Dravske banovine.
188.
Razne objave iz »Službenih novin«.
186. Objave banske uprave o pobiranju obč. trošarin v 1. 1933.

Banove uredbe.
184.

'/fsf44j&- " Uredba•" '•

§5.;
Kolikor se ne zasedejo v proračunu predvidena
. pragmatična mesta banovinskih uslužbencev, sme ban
Ma. odgovarjajoča mesta postaviti honorarne uslužbence
' (dnevničarje).
.,,,;..••..

§ 6 .

.

.

• Izdatki za napredovanja in poviške eè pokrivajo
'! prvenstveno iz osebnih kreditov, odobrenih za poedina
poglavja.
• '
Kolikor ti krediti ne bi zadostovali, sme ban-odlrëjati* izplačilo v breme splošnega rezervnega kredita pair. . Banovinski proračun'za leto 1938./34. je sestavljen ^ tije 64.
tako-le:
••
..'.'.••>.'•
r:,' Iz te partije'se pokrivajo tudi v proračunu, nepred«
1.''Ргогабип občnih izdatkovin dönodiköv:
" ; | \ \' • . videni osebni izdatki.

iflede banovinskega proračuna Dravske
л
banovine za leto 1933./1934.*

m

4$

; • • . , . • : ; . . , • •
••• ,••
§ 7 .
'•••
•
. . I z d a t k i . . , . . , ' ,.".' ,''.. ... t)'àn 87Ì560.819-—
' Dohodki ' . ' . . . . . . . .
. ' «/ , ' .„; -t 87,560:819;-rNezadostno ali vobče ne preliminirane potrebščine
V- Proračun izdatkov in dohodkov banovinskih podjetij,, se po odredbi bana pokrivajo iz splošnega rezervnega
zavodov in ustanov:
kredita partije 64. .
. Izdatki . . .. , . . , » . , Din 42,969.964-Dohodki . .;, , ., * . . -y,;.., . ; » 32,490.903— : : ' v V : : ; .
••.:..•••*•.:',.
:.:':'л:,••
.
V
delno,
kritje
potrebščin,
navedenih
v'občnem
pro
Presežek izdatkov nad dohodki, .ki
računu, se pobirajo izza dne 1. aprifla 1.933. sledeči bano
je izkazan med . rednimi in. iz..•"'...'
"''•' redniiöälädatikiobčnega proračuna- Din 10,479.061*— vinski davki, takse in doklade: ; .,, л .;-.•..
1. 35% na občna banovdnska doklada k vsem držav
'Skupaj izdatki . ' . . . . . . .
Din 120,051.722—
nim neposrednim davkom. ;
"Skupaj dohodki . . . . . , . . „
120,061.722-— ;
2. 25% na. nadomestna cestna , doklada k vsem dr
žavnim neposrednim davkom. ,.
§2.
3. *10% na zdravstvena doklada po § 17, zakona
Virmiranje osebnih izdatkov na stvarne izdatke in •
o; zdravstvenih občinah k vsem državnim neposrednim
obratno ni dovoljeno.
davkom.
' " . ' ' ' "" '
*
... , ' • . ' • : . . S » - • : . - • > , : . . , • ' .
"
4. Trošarina na alkoholne tekočine.
V za vršnem računu se morajo točno pokazati in ob
5. Trošarina na ogljikovo kislino in umetne brez
jasniti vsi virmani z navedbo odiobritvenega odloka.
alkoholne pijače. ' '
; 6. Trošarina nà mineralne vode.
•• : K-.: : ' . C : i , ,:•'•" § 4 : : . : • ' • • • • .'..'•'.'•.:•
7, Trošarina na. ocetno kislina > .
Izdatke po partijah 5 in 68 obračunava ban samo na
P°ziv ministra za notranje posle.
, 8. Trošarina na kvas.,/, ,
.-'>.•••
•..,
.
9.
Trošarina
na
pnevmatiko.
•>:'•••
,.. '* Številčni del tega proračuna bo iz tehničnih raz:l
1
10.-Trošarina-na
.bencin.
°gov objavljen sede y naslednjih dneh. (Op.: ur,)
• •'
u

.-•.-••>•

r • •

•

,

•

•

.

*

.

-

.

• ' • . ' • . . :

••

•

••

• • • - • . .
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11. Trošarina na električno energiijo.
12. Trošarina na premog.
13. Taksa na plesne prireditve in podaljšavo poli
cijske ure.
14. 40% na doklada na državne takse in vstopnice in
4% na taksa od vrednosti kinematografskih vstopnic.
15. Taksa na sečnjo gozdov.
16. Taksa na lovske karte.
17. Taksa na zakupnino lovišč in ribolovov.
18. Taksa na živinske potne liste.
19. Taksa na šoferske legitimacije..
20. 1*5% na taksa od prenosa nepremičnin.
21. 100%na doklada k dopolnilni prenosni taksi.
22. Davščina na šmaroico.
23. Davščina na motorna vozila.
24. Taksa na pooblastitve in dovolitve po zakonu o
obrtih.
25. Taksa na zavarovalne premije.
26. Davščina na dediščine.
27. Prispevek avtobusnih podjetij za prekomerno
uporabo javnih cest.
§9.
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 dav
ščin sodelovati državni organi.
§ 10.
Ban more podeljevati iz dohodkov banovinskih dav
ščin nagrade uslužbencem in organom, ki so pri pobira
nju* odnosno nadziranju pokazali dobre uspehe. Pri onih
vrstah davščin, kjer se vrši formalna odmera, se. morejo
dati te nagrade samo tedaj, če je bilo pobrano vsaj 80%
predpisane vsote.
§ 11.
Od občinske trošarine, kd jo pobirajo organi finančne
kontrole, zadTžuje kraljevska banska uprava 5%, ki služi
jo za kritje režijskih stroškov in za nagrade organom
finančne kontrole. Te nagrade' razdeljuje ban.

§ 15.
fa uredba s proračunom, ki je njen sestavni del,
stopi v veljavo dne 1. aprila 1933.
V L j u b l j a n i , dne 9. татса 1933.
Ban: Dr. Marušie s. r.
*
Gospod minister za finance je odobril to uredbo z
odločbo št. 3299 od 24. marca 1983.
V B e o g r a d u , dne 25. marca 1933.; K. št. 3299/33.
Po naredbi
ministra za finance
načelnik:
Milan Ostojié s. r.

185.

Pravilnik
o banovinskih davščinah Dravske
banovine.
I.
Banovinske doklade na državne neposredne
davke.
. ; ,'
§1.
.'
' "
Na vse neposredne državne davke se pobirata občna
banovinska doklada, ki znaša 35 %, in 25 %na nado
mestna cestna doklada.
Po čl. 17. zakona o zdravstvenih občinah se pobira
na teritoriju združenih zdravstvenih občin .10 % n a do
klada na vse neposredne državne davke.
Za izračunavanje ' in pobiranje banovinskih doklad
je odločilno davčno (koledarsko) leto.
'

§12.

§2.

Kraljevska banska uprava more onim banovinskim
zavodom in ustanovam, ki se vzdržujejo popolnoma ali v
pretežni meri z lastnimi dohodki, dajati iz svojih tekočih
sredstev predjeme, ki jih morajo obračunitd in vrniti
najkesneje do 31. marca 1934.

• Te doklade odmerjajo in pobirajo davčne uprave ter
jih. Odvajajo mesečno ;banovineki blagajni.

§ 13.
Finančni oddelek banske uprave sestavlja tromesečne izkaze po posameznih vrstah dohodkov ter jih pred
laga odseku za samoupra\ne finance v roku 15 dni po
preteku dotičnega četrtletja.
§ 14.
Nagrade dnevničarjev ne smejo presegati višine, od
merjene 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 dnevničarjem pri ministrstvu financ
(»Službene novine« z dne 18. decembra 1931. br.
297/XCVI — »Službeni list«, št. 47/4 iz 1. 1932.).

§>•

:..'..

'

'

.,

"'• '

Po § 63. zakona o banski upravi veljajo za te do
klade predpisi za državne davke, tako glede odmere,
kakor glede načina pobiranja, prisilnega izterjevanja,
zastaranja itd.

HBanovinska trošarina na vino in ostale
alkoholne tekočine.
§4.
Trošarinska taksa se pobira po določilih zakona °
izpremembah in dopolnitvah zakona o državni trošarini
z dne 18. aprila 1932.
§ 5.
Na alkoholne pijače, razen vina in žganja, ki se po
rabijo ali prodajo za nadrobno razpečevanje v območju

.27. kos.
Dravske banovine, se pobira banovinska trošarina v nastopni izmeri:
na pivo . . . . . . i . . . Din 60 od hl
na esence, ekstrakte in eterska
olja z alkoholom . . . . .
„ 4 0 0 „ 100 kg
na liker, rum, konjak, špirit . „
7 „ Ш°.
§6Banovinsko trošarino pobirajo organi finančne kon
trole ali občinski uradi ter jo odvajajo sproti na čekovni
račun kraljevske banske uprave.
§ 7.
Kdor prejme v območju Dravske banovine predme
te, zavezane banovinski trošarini, za neposredni potrošek, porabo aH prodajo na drobno, mora prijaviti v 24
urah, odkar jih je vkletil, odnosno postavil v skladišče,
kontrolnemu organu njih vrsto in količino, glede zganili
alkoholnih pijač pa po možnosti njih alkoholnost ter
plačati obenem ustrezno banovinsko trošarino.
Ce ima množina alkoholnih pijač manj ko 6 litrov
čistega alkohola, plača banovinsko trošarino odsvojitelj.
Ce se kupčeva identiteta ne more dognati, jamči
prodajalec za plačilo banovinske trošarine.
8

, ? -,

Zakonska določila o državni trošarini je uporabljati,
kolikor ne nasprotujejo temu pravilniku, smiselno tudi
ob pobiranju banovinskih trošarin.

III.
Banovinska trošarina na ogljikovo kislino
in umetne brezalkoholne pijače.
§9.
Na potrošnjo ogljikove kisline v Dravski banovini se
plačuje banovinska trošarina, ki znaša od 1 kilograma:
a) Din 6 — z a proizvodnjo brezalkoholnih pijač,
b) Din 2*50 za ostale namene.
§ 10.
Kdor prejme ogljikovo kislino, ki še ni zatrošarin
jena po tem pravilniku, mora prijaviti prejem pri
stojnemu oddelku finančne kontrole (mestnemu dohodarstvenemu uradu v Ljubljani) v 24 urah in plačati
odpadajočo banovinsko trošarino. Na zahtevo morajo do
ta vitelji kraljevski banski upravi predlagati izkaze o
oddani ogljikovi kislini.
§11.
Na vse umetne brezalkoholne pijače, napravljene v
Dravski banovini brez dodatka ogljikove kisline, se pla
čuje banovinska trošarina v iznosu Din 0-10 od vsakega
decilitra vsebine. Banovinska trošarina, se plačuje tudi
°d/ kapsljev, ki se uporabljajo za : proizvodnjo umetnih
brezalkoholnih pijač s pomočjo >Šparklet< steklenic.
Trošarina znaša Din 1-— od komada. Za tablete >Clio<,
>Margo« in tem slične znaša trošarina Din 0-25 od koßiada. Trošarina na tablete se more odmeriti tudi
Povprečno.
§ 12.
•: Brezalkoholne pijače, napravljene brez dodatkov
*emikalii. so te trošarine proste.

§ 13.
Umetne brezalkoholne pijače, uvožene v območje
Dravske banovine, so podvržene plačilu te trošarine v
znesku Din 0-10 od vsakega decilitra vsebine. To troša
rino plača kupec, lahko Jo pa plačuje tudi proizvajalec
po predhodnem odobrenju kraljevske banske uprave.
K'dor uvozi v območje Dravske banovine brezalko
holne pijače, ki eo zavezane plačilu banovinske troša
rine, ki pa še ni plačana po proizvajalcu, mora prejem
prijaviti v 24 urah pristojnemu oddelku finančne kon
trole (v Ljubljani mestnemu dohodarstveaemu uradu)
in takoj plačati ustrezno trošarina
§14.
Prepovedano je uporabljati ogljikovo kislino, ki ni
zatrošarinjena po teh predpisih.
§ 15.
Za kontrolo prometa z ogljikovo kislino in umet
nimi brezalkoholnimi pijačami ter plačila banovinske
trošarine lahko kraljevska banska uprava smiselno upo
rablja določila glede alkoholnih tekočin.

IV.
JBanovinska trošarina na mineralne vode.
§ 16. •
•

Na potrošnjo mineralnih vod v Dravski banovini se
plačuje banovinska trošarina, ki znaša pri steklenicah
izpod 1 litra vsebine Din 0-20, pri steklenicah od 1 do
2 litrov vsebine Din 0-30, pri večjih steklenicah pa
Din 0-20 od vsakega začetega litra vsebine.
§ 17:
Banovinsko trošarino pobirajo organi finančne kon
trole ali občinski uradi ter jo odvajajo na Čekovni, račun
kraljevske banske uprave.
§ 18.
Banovinsko trošarino na mineralno vodo, ki se pro
izvede in potroši v Dravski banovini, plačujejo proizvodniki sami na podstavi mesečnih obračunov, in sicer najkesneje do 10. dne prihodnjega meseca. V ta namen morajo
voditi in tedensko predlagati pristojnemu oddelku
finančne kontrole dnevne izkaže o prodaji mineral
ne vode.
Za točno plačilo trošarine lahko zahteva kraljevska
banska uprava varščino do višine povprečne enomesečne
trošarine. Varščina obstoji iz gotovine ali vrednostnih
papirjev, ki jih sprejema tudi državna uprava.
§ 19.
Uvoz mineralne vode iz inozemstva ali drugih bano
vin mora prejemnik prijaviti pristojnemu oddelku
finančne kontrole v 24 urah po prejemu in hkratu pla
čati ustrezno trošarino. '

V.
Trošarina na ocetno kislino.
§ 20.
Na potrošnjo ocetne kisline v • Dravski banovini se
pobira banovinska trošarina, ki znaša Din 3*— od enega
kilograma 100°/one jakosti./
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§21.
Banovinska trošarina se plača, ko se kislina iz
tovarne ali shranišča da v promet; - za kislino, ki se
uvaža iz inozemstva ali drugih banovin in ni namenjena
za shranišča, pa pri uvozu. Pri uvozu iz inozemstva se
pobere banovinska trošarina obenem 8 carino. V ostalih
primerih plača banovinsko trošarino producent, odnosno
lastnik shranišča, pri uvozu iz drugih banovin pa
prejemnik.
§ 22.
Producentom ocetne kisline in imetnikom shranišč
se lahko dovoli mesečno obračunavanje in mesečno pla
čilo proti položitvi varščine v višini povprečne eno
mesečne trošarine.
§ 23.
Kdor prejme ocetno kislino iz drugih banovin, mora
to tekom 24 ur po prejemu prijaviti organom, pristoj
nim za pobiranje trošarine. Hkratu mora plačati ustrez
ni znesek, kolikor kislina ni namenjena za shranišče.
§ 24.
Jakost ocetne kisline ugotavljajo carinarnice ali
organi, pristojni za ptjbiranje trošarine.

VI.
Banovinska trošarina na kvas.
§ 25.
Na potrošnjo, kvasa v Dravski banovini se pobira
banovinska trošarina, ki znaša Din 1-— od kilograma.
§ 26.
Banovinsko trošarino pobirajo organi finančne kon
trole ali občinski uradi ter jo odvajajo na čekovni račun
kraljevske banske uprave.
§27,
Banovinsko trošarino na kvas,-ki, se proizvede in
potroši v Dravski banovini, plačujejo proizvodniki sami
na podlagi mesečnih obračunov, in sicer najkesneje do
« 10. dne prihodnjega meseca. V ta namen morajo voditi
in tedensko predlagati organom, pristojnim za pobiranje
• trošarine, dnevne izkaze o prodaji kvasa.
Za točno plačilo trošarine sme kraljevska banska
uprava zahtevati varščino do višine povprečne eno
mesečne trošarine.
§ 28.
Prejem kvasa iz inozemstva ali drugih banovin mora
prejemnik prijaviti 24 ur po prejemu organom, pristoj
nim za pobiranje trošarine, in hkratu plačati ustrez
ni znesek.

VIII.
Banovinska trošarina na bencin.
§ 30.
Na državno trošarino na bencin in mešani bencin,
potrošen v Dravski banovini, se pobira banovinska
doklada, ki znaša Din 100— na 100 kg tekočine. To
doklado pobirajo organi finančne kontrole in občinski
uradi ter jo sproti odvajajo kraljevski banski upravi.
§ 31.
Banovinsko doklado na bencin (mešani bencin)
plača v teku 24 ur òni, ki ga prejme na ozemlju Dravske banovine iz rafinerije,'trošarinskega ali carinskega
skladišča, ali pa z uvozom iz drugih banovin, odnosno
inozemstva.
§32. ,
Kdor prejme n,a območju Dravske banovine, bencin
(mešani bencin) potem uvoza z drugimi prevoznimi
sredstvi ko z železnico, mora prejem tekom 24 ur pri
javiti pristojnemu oddelku finančne kontrole in plačati
ustrezno banovinsko doklado^

IX.
Banovinska trošarina na konzum električne
ga toka.
§33.
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 ali če se oddaja tok
brez odškodnine.
§ 34.
Od plačila te trošarine je izvzeta uporaba toka za
razsvetljavo trgov, ulic in za državne in
samoupravne
zavode in urade. Ta oprostitev pa se ue : nanaša na pri
dobitna podjetja.
Prav tako se ta trošarina ne plačuje za tok iz parne
centrale, ki se proizvaja s premogom za lastno uporabo.

§ 35.
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 elektrokemijske 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
podlago kraljevska banska uprava sporazumno z oddajalcem, odnosno proizvajalcem toka.
Ce se sporazum ne doseže, določi odmerno osnovo
VIL
ban z ocenitvijo vrednosti proizvodom električne ener
gije v danih razmerah.
Banovinska trošarina na pnevmatiko.
§36.
§ 29.
Trošarino pobirajo podjetja, ki tok neposredno do« /
Banovinska trošarina na pnevmatiko znaša pri moto- bavljajo konzumentom, obenem z odškodnino za porab
ciklib brez prikolice Din 100-—, s prikolico Din 150—, ljeni tok.
pri ostalih, motornih vozilih pa 100% banovinske dav
V vseh drugih primerih plačujejo trošarino pro*
ščine na motorna vozila.
|. izvajalci-konzumenti sami.. ,

27. kos.
§ 37.
1. Podjetja, navedena v prvem odstavku § 36., od
vajajo pobrano trošarino mesečno za prejšnji- mesec
banovinski blagajni obenem s pregledno sestavo po
branih zneskov.
2. V primeru, drugega odstavka § 36. se plača bano
vinska trošarina do dne 31. januarja.
§ 38.
Do konca meseca januarja vsakega leta morajo
predložiti podjetja iz § 36. tega pravilnika kraljevski
banski upravi sumarni izkaz o toku, porabljenem v
prejšnjem letu, ter navesti, v izkazu vrednost, da se
predpiše trošarina za prejšnje leto.
§ 39.
Lastniki elektraren, kakor tudi posredovalci oddaje
toka morajo dovoliti organom finančne kontrole in
kraljevske banske uprave zaradi kontrole, da li se pra
vilno plačuje ta davščina, vsak čas vpogled v knjige o
prodaji toka, dostop do števnih ali drugih kontroiuih
aparatov in vpogled v račune, ki jih izdajajo odjemal
cem za tok
'

X.
Banovinska trošarina na potrošek premoga.
§ 40.
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*—
b) pri kockovcu in rovnem premogu „ 7*—
c) òrehòvcu
„ 5*—
Ž) grahovcu, zdrobu in prahu . . ,' „
3-—
2. pri črnem premogu:
a) kosovcu . . . , » . , • > .. Din 12-—
b) pri kockovcu • < • • » « • •
>» 9'—
, c) pri orehovcu . . . » . » . • » 6"—
č) pri zdrobu in prahu . , . . , „ 4-—
3. pri lignitu:
a) v velikih komadih . ., . . i . Din 6
b) pri manjših komadih . . . . . »
2*50
c) pri zdrobu in prahu . • • * • * »
1*—
4. pri koksu Din 20*—.
§41, .
Plačevanja te trošarine so oproščena državna in
samoupravna telesa, toda .samoupravna telesa samo
glede premoga, ki se potroši za ogrevanje uradov,
1
ä&pftv in ustanov, ki služijo kulturnim ali humanitär
e m namenom; nadalje premog za proizvajanje elek
tričnega toka, od katerega -se plačuje banovinska troša
rina n a potrošek električnega toka.,.
Podjetja, ' ki uporabljajo premog kot sirovino za
industrijsko predelavo, so glede premoga, porabljenega
4 te namene, oproščena plačevanja trošarine.
Nadalje se ne plačuje trošarina od premoga, ki ga
u
Pprabljajo premogovniki za svoj obrat in deputate
8
?<>jih uslužbencev.
§42.
'.•" P r i prodajah premoga izpod 10 ton pobirajo trošari
no i n jo odvajajo banovinski blagajni vsakih 10 dni
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proizvajalci sami, v vseh ostalih primerih plačujejo lo
trošarino kupci.
Trošarino odmerja in pobira kraljevska banska
uprava, pri čemer sme uporabljati tudi organe finančne
kontrole in mestnih dohodarstvenih uradov.
§43.
Proizvajalci premoga morajo voditi o.množinah pre
moga, prodanega za potrošek v Dravski banovini, dva
seznamka; v prvega vpisujejo prodajo pod 10 ton, v dru
gega pa vse ostale prodaje.
Seznamki morajo obsegati kupčevo ime, priimek in
bivališče, kakor tudi množino in vrsto premoga. Ti
seznamki 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
premoga pristojnemu oddelku finančne kontrole v roku
24 ur po prejemu.
§44.
Proizvajalci in trgovci premoga morajo dovoliti or
ganom kraljevske banske uprave zaradi kontrole glede
oddaje premoga vpogled v svoje knjige.
§ 45.
Premog, uvožen v območje Dravske banovine, mora
prejemnik prijaviti v 24 urah po prejemu pristojnemu
oddelku finančne kontrole ter plačati banovinsko troša
rino 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
pošiljke premoga, ki se uvozi v območje Dravske bano^
vine, kraljevski banski upravi. Izvzete so pošiljke za
državne ustanove.
'

XI.
Banovinska davščina na plesne prireditve,
podaljšavo policijske urë in 40 %na doklada
na državno veselično takso.
§ 46.
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 5000' prebivalcev in v trgih Din 200-—, v
vseh ostalih krajih pa Din 100'—.
: Oproščene eo te takse plesne šole glede plesnih vaj,
če se pri njih ne točijo alkoholne pijače in imajo odo
brenje oblaštev, pristojnih za izdajanje dovolil za plesne
prireditve.
Ta taksa se more odmeriti tudi povprečno.
.
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Za vsako podaljšavo policijske ure se plačuje v
mestih z nad 5000 prebivalci, kopališčih in v območju
policije v Ljubljani banovinska faksa Din 100'—, v
vseh ostalih krajih pa Din 50-—.
Ta taksa se ne pobira, če je že plačana taksa iz
§ 46. tega pravilnika.
Zadnji odstavek § 46. velja tudi tukaj.
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§ 48.

Banovinsko takso iz §§ 46. in 47. pobirajo in jo
odvajajo banovinski blagajni oblastva, pristojna za izda
janje dovolil za plesne prireditve, odnosno za podaljšavo
policijske ure.
§49.
K 20°/tini državni taksi po tarifni postavki 99. a,
tč. 2., in pripombah 1., 2. in 8., zakona o taksah s© pobira
40% na banovinska doklada. Kinematografska podjetja
plačujejo 4%no banovinsko takso od vrednosti vstopnic.
§50.
Takso iz § 49. pobira hkratu z državno takso pri
stojni finančni urad, ki pobira državno takso, in jo
odvaja banovinski blagajni.

XII.
Banovinska taksa na sečnjo gozdov.
§61.
Banovinska taKsa na sečnjo gozdov znaša 2°/o od
prodajne cene lesa ali od vrednosti posekanega lesa,
namenjenega za prodajo. Za vrednost lesa se smatra
vrednost na panju.
§ 62.
Će 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
dokončni industrijski izdelek.
- Stavbeni les (trami, deske, plohi itd.) se po tem
pravilniku v nobenem primeru ne smatra za dokončni
industrijski izdelek.
§ 53.
To takso plačuje praviloma prodajalec, kolikor ne
uživa oprostitve po § 53. tega pravilnika. Kupec jamči
za takso, če ni prodaje prijavil po § 54. tega pravilnika.
§ 54.
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 § 51. ter predložiti
v overovljenem prepisu eventualno kupno pogodbo. Če
enkratna prodaja lesa ne presega Din 10.000—-, mora
podati prijavo le prodajalec.
Občinski urad overovi prijavo, postavi po potrebi
nanjo svoje pripombe in jo predloži nemudoma pristoj
nemu sreskemu načelstvu, ki odmeri banovinsko takso
in izroči stranki odlok o predpisu. Analogno je posto
pati tudi, če se seka les za lastno uporabo in za pre
delavo.
§ 55. '
Sreska načelstva predlagajo došle prijavers svojimi
opombami mesečno kraljevski banski upravi v pregled.
§56.
Ce se pojavijo zoper napovedano prodajno ceno, od
nosno vrednost osnovani pomisleki, ugotove vrednost
lesa po potrebi in po odredbi kraljevske banske uprave
ereski šumarski referenti.

Če je ugotovljena vrednost za 20% večja od prijav
ljene, plača eventualne stroške za ugotovitev oni, ki je
podal napačno prijavo.

XIII.
Banovinska davščina na lovišča, ribolove
in taksa na lovske karte.
§ 57.
Zakupniki občinskih lovišč in osredkov (enklav)
plačujejo banovinsko davščino, ki znaša 10% od letne
zakupnine in poleg tega Še 20 par od vsakega ha lovišča.
Lastniki samosvojih lovov plačujejo banovinsko dav
ščino v letnem znesku 50 par od vsakega polnega ha
lovišča. Če pa se odda samosvoj lov v zakup skupno z
občinskim, velja določilo prvega odstavka.
§ 58.
Ce zakup lova prestane ali če se prične med letom,
se odmeri zakupniku sorazmerni del letne davščine.
§59.
To davščino odmerja kraljevska banska uprava, po
birajo in odvajajo pa jo sproti banovinski blagajni
sreska načelstva, odnosno občine, hkratu ko pobirajo
zakupnino.
Lastniki samosvojih lovov plačujejo to davščino najkesneje do 31. maja vsakega leta neposredno banovin
ski blagajni.
§60.
Za plačilo davščine pri občinskih lovih jamčijo za
kupniki, odnosno sozakupniki solidarno. Za plačilo jamči
tudi kavcija. Če pobira zakupnino občina, jamči za pla
čilo tudi občina.
' §61.
Lastniki ribarskih "(samosvojih in zakupnih) okrajev,
ki so oddani v zakup, plačujejo davščino v znesku 25%
letne zakupnine. Pri zakupnih okrajih jo odvajajo zakup
niki na ta način, da pri plačilu letne zakupnine odteg
nejo 25%no davščino ter jo nakažejo kraljevski banski
upravi.
Če se pojavijo zofjer napovedano zakupnino osno
vani pomisleki,' jo določi kraljevska banska uprava, ko
je zaslišala pristojne strokovne ustanove za pospeševanje
ribarstva.
§ 62.
Lastniki onih samosvojih ribarskih okrajev, ki niso
oddani v zakup, plačujejo 25% onega zneska, ki bi se
po vsej priliki dosegel, ako bi se ravnalo s samosvojim
okrajem kot z zakupnim okrajem.
Kraljevska banska uprava določa zakupnino po raz
merju zakupnine, ki pride na podobne vode v bližnjih
okrajih, in sicer po načinu, določenem v § 61.
§63.

•';..'•,•

Davščina iz §§ 61. in 62. tega pravilnika sé mora
plačati banovinski blagajni od samosvojih okrajev najkesneje do dne 31. maja vsakega leta, od zakupnih p«
ob dospelosti zakupnine, Izpremembe zakupnine e e
upoštevajo.
Davščino po §§. 61. in 62. plačujejo, tudi ribarski
upravičenci v onih krajih Dravske 'banovine,' kjer še
niso ustanovljeni ribarski okraji.;
. • •' ' . .
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8 64.

Od davščine iz naslova ribarstva (§§ 61., 62. in 63.)
se steka do 25°/o v ribarski fond pri kraljevski banski
upravi. Ban sme ta odstotek tudi zvišati.
- § 66
Od vsake lovske karte, izvzemši karte, izdane
članom kraljevskega doma, poslanikom in konzulom
tujih držav, Še so tuji državljani, po načelu vzajemnosti,
in državnemu strokovnemu -gospodarskemu osebju, se
plačuje banovinska taksa v letnem znesku Din 200-—.
Člani lovskih društev, včlanjenih v zvezah, odnosno v
Osrednji zvezi lovskih društev kraljevine Jugoslavije,
uživajo Din 80*— popusta, če se izkažejo z društveno
izkaznico za dotično leto.
Za lovske karte, ki se izdajajo zapriseženim lovskim
čuvajem, članom lovskih društev, včlanjenih v Osrednji
zvezi lovskih društev kraljevine Jugoslavije, se pobira
taksa Din 60*—, če se izkažejo z društveno izkaznico za
dotično leto. Za ostale zaprisežene lovske čuvaje znaša
taksa Din 100—.
To takso pobirajo pristojna občna upravna oblastva
prve stopnje, ki izdajajo lovske karte. Dokler banovin
ska 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.
§ .66.

Lovišča, ki so bila zdražena ali drugače oddana v
zakup, ali ki jim je bila zakupna doba podaljšana pred
dnem prvega januarja 1929., so te davščine oproščena.

XIV.
Banovinska taksa na živinske potne liste.
§ 67.
Ob izdaji živinskih potnih listov se pobira banovin
ska taksa, in sioer:
a) za živinski potni list za drobnico Din 1— od
komada, vendar ta taksa ne sme znašati skupaj več
ko Din 3—,
.
b) za posamezno veliko žival Din 3*—.
§68.
'
To takso pobirajo občinske uprave ob izdajanju
živinskih potnih listov.

XV.
Banovinska taksa na vozniške izkaznice.
§ 69.
Od vsake vozniške izkaznice (šoferske legitimacije),
k
* se izda osebi, ki ima svoje redno bivališče na pod
a j u Dravske banovine, se plačuje letna taksa, ki znaša
z
a ueposobljence za avtomobilske vožnje Din 100—, za
^eposobljence za motocikle Din 60—. Ta taksa se mora
Plačati najkesneje do konca februarja vsakega leta. Ob
P^i izdaji vozniške izkaznice znaša taksa Din 250—,
znosno Din 125—.
Poklicnim šoferjem se taksa zniža na polovico.

Vozači državnih, banovinskih in ообкмкЗх motornih
vozil so te takse oproščeni, toda slednji le, če se ne
uporabljajo kot vozači vozil, ki služijo v pridobitne
namene. Banska uprava na prošnjo lahko oprosti te
takse tudi vozače, ki upravljajo izključno le motorna
vozila gasilskih društev in humanitarnih ustenov.

XVI.
Banovinska taksa od prenosa nepremičnin.
§70.
Od veakega ргепова nepremičnin v območju Drav
ske banovine se pobira 1'б°/опа banovinska taksa. Od
prenosov nepremičnin, ki s tem postanejo, odnosno
ostanejo predmet dopolnilne prenosne takse, se taksa ne
pobira. Prav tako se ne pobira taksa od odstopov ne
premičnin za javne cestne namene, če se izvrši odstop
brezplačno ali proti odškodnini, ki ne presega polo
vične prometne vrednosti odstopljenega zemljišča in,je
ta okolnost potrjena po finančnem oddelku kraljevske
banske uprave.
§71.
Takso pobirajo oblastva in uradi, ki pobirajo držav
no takso od prenosa nepremičnin. Davčne uprave jo
odvajajo mesečno banovinski blagajni, vsi ostali uradi
in vsa ostala oblastva pa sproti.
§72.
Za odmerno osnovo banovinski faksi sluzi ona vred
nost nepremičnin, ki služi za odmero državne takse.
Če se državna taksa ne polare, 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.
§ 78.

K državni dopolnilni prenosni taksi se pobira
100°/ona banovinska doklada.

XVII.
Banovinska davščina na šmarnico.
§74.
Od veakega trsa šmarniee v območju Dravske bano
vine se pobira banovinska davščina po Din 016.
;

§ 76.

To davščino plačuje oni, ki plačuje po 61. 15. zakona
o neposrednih davkih zemljarino od zemljišča, zasajene
ga s šmarnico.
§ 76.
Osebe iz § 76. 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.
§77.
Najkesneje do konca meseca oktobra pošlje občinski
urad davščino kraljevski banski upravi. Prijavo pa pošlje
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v istem roku pristojnemu sreskemu načelstvu s potrdi
lom, da so vsi šmarnični trsi prijavljeni.
Prijave pregleda in oceni pristojni sreski 'kmetijski
referent, nakar se predložijo kraljevski banski upravi.

XVIII.
Banovinska taksa na motorna vozila.
§ 78.
Banovinski taksi na motorna vozila so zavezana vsa
motorna vozila, registrirana v Dravski banovini. Tej
taksi so zavezana.tudi inozemska motorna vozila, ki se
uporabljajo v območju Dravske banovine dalj ko tri
mesece na leto. Isto velja tudi za motorna vozila, ki so
registrirana v drugih banovinah. ,
§ 79.
Banovinsko takso plačuje lastnik, pri inozemskih
vozilih-pa oni, ki vozilo uporablja.
§ 80.,
"'• Banovinske takse so oproščena:
Ï.' Nerabna vozila. Nerabnost se ugotovi na način,
kiJJe' predpisan za ugotavljanje nerabnosti zaradi plačila
državne takse na motorna vozila. Za to ugotovitev se
ne plača taksa.
, 2. Traktorji,. ki se uporabljajo zgolj v poljedelske
namene, in stacionirani motorji, ki služijo v pogonske
namene, obrtu, poljedelstvu in industriji.
3. Motorna vozila, ki so v skladišču zaradi prodaje,
če se ne uporabljajo.
4. Vsa državna, banovinska in druga samoupravna
vozila, toda samoupravna samo, če ne služijo v pridobit
ne namene.
6. Motorne brizgalne in reševalni avtomobili.
• 6. Motorna vozila dobrodelnih ustanov, če se upo
rabljajo v dobrodelne namene. .
7. Motorna vozila, ki niso bila v uporabi zdržema
vsaj tri mesece, v smislu določil tarifne postavke 100.
zakona o taksah.
8. Vsar motorna vozila za čas, ko so rekvirirana od
državnega, odnosno vojaškega oblastva.
.r • :

.'tfit

.

§81.

.

Banovinska taksa na motorna vozila se pobira skup
il» z banovinsko trošarino na pnevmatiko in znaša
skupaj na leto:
1. Za osebne avtomobile: za vsakih za- . .
četih 50 kilogramov čiste teže ... .. . , Din 50—
2. Za tovorne avtomobile: za vsakih zä—
četih 50 kilogramov čiste teže . . .
„ 30*—
Poleg tega še za vsakih začetih
80 kilogramov nosilnosti
a) do 1500 kilogramov;. . . . . . • » 20—
b) za vsakih nadaljnjih začetih 50 kg - „ч-lO*—
Priklopni vozovi plačujejo od vsa
kih 50 kg teže .
•„ 10—
Poleg tega pa še za vsakih začetih
60 kilogramov nosilnosti
"' a) do 1500 kilogramov . . . . . . .
„ 20—
b) za vsakih nadaljnjih-začetih .50. kg ...... 10.—

Za motorna vozila - in priklopne vozove, ki
nimajo pnevmatike, napolnjene z zrakom, se pla
čuje poleg" gorenje davščine še 6Ö°/oni povišek.
3. Za traktorje:
Za vsakih začetih 50 kilogramov čiste
teže
Din 40—
4. Za motocikle-s priklopnimi sedeži in brez pri
klopnega sedeža:
za vsakih začetih 10 kilogramov čiste
teže;
Din 20—
in Din 100'— odnosno Din 150*— kot banovin
ska trošarina na pnevmatiko.
§ 82.
Lastniki tovornih avtomobilov in avtotaksijev, ki
vozijo in upravljajo ta vozila sami brez najetih moči ter
jim je to stalen in edini poklic, plačuj»jo četrtino dav
ščine iz § 81. tega pravilnika.
., ,
. §83.
Banovinska davščina na motorna vozila se plačuje.
pri registraciji za vse leto vnaprej. Če letni predpis pre
sega Din 1000—, se plača prva polovica davščine ob;
registraciji, ostanek pa do 15. julija vsakega, letal
• •••

-§84.

•.•:'•• ';

Za motorna vozila, glede katerih nastopi dolžnost
plačevanja te davščine med letom, se plača davščina ob }
registraciji od začetka onega četrtletja, v katerem je'
nastopila dolžnost plačevanja.
§ 85.
Ta davščina se na prošnjo stranke odpiše, odnosno
povrne od začetka onega četrtletja, ki nastopi za četrt
letjem, v katerem je prestala dolžnost plačevati to dav
ščino, če znaša letna davščina za dotično vozilo vsaj
Din 1.000--.
§86.
,\
Kolikor davščina še ni bila pobrana po predhodnih
določilih, jo odmerja in pobira kraljevska bahska-upra-?
va, pri čemer зте uporabljati organe finančne, kontrole;
in občin.
• •
. i
;
§87.

'

•

'•• •-•••]

Davčni zavezanci, so na občni ali individualni poziv
kraljevske banske uprave dolžni dati na razpolago vse
potrebne podatke zaradi pravilne odmere te davščine.

XIX.
Banovinska taksa za pooblastitve
in dovolitve.
K državni taksi po tarifnih postavkah 63., 90., 91.»
92., 93., 105., 108., 111., 113., ,114., 115., 118., 119., 127.,
128., 225., 236. in 285. zakona o taksah se pobira 100,%na
taksa v banovinskih, kolkih.* ''- '
•,;"

№ " ' •

:

"

.

•..•;;•,'

Glede oprostitve, pobiranja in izterjevanja banovin
skih taks veljajo povsem določila zakona o taksah i 0
taksnega pravilnika.. > ;: .. ,, .
:•'•;'.;••'
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XX.
Banovinska davščina na zavarovalne
premije.

podjetnikih za redni in občasni prevoz potnikov in blaga
z motornimi vozili, in sicer na način, predpisan v §§ 13.
do 15. navodil za plačevanje izrednega prispevka za
vzdrževanje državnih in nedržavnih cest.

§90.
Vse ustanove, ki se bavijo s posli raznih zavarovanj,
plačujejo kot banovinsko davščino letno.l»/o od vseh
vplačanih kosmatih zavaroyalnin (brez odbitka protizavarovalnin), ki so jih prejele iz direktnega zavaroval
nega poslovanja na ozemlju Dravske.banovine.
§ 91.
Družbe in zavodi iz § 90. odvajajo to davščino me
sečno kraljevski banski upravi. Najkesneje do 30. aprila
prihodnjega leta pa ji morajo predložiti računske, pra
vilne podatke in dokazila o vseh zavarovalninah, ki so
Jih prejeli v minulem poslovnem letu in. obenem odvesti
eventualno razliko banovinske davščine.
§92.
Te davščine so oproščena vsa javna in "javnopravna
socialna zavarovanja.
Ban sme na prošnjo celotno ali ,deloma oprostiti
plačevanja te davščine stanovske organizacije glede pri
spevkov, ki jih plačujejo njihovi člani kot medsebojno
pomoč.
§'93.
Davščina se ne sme prevaliti na zavarovanca. '

XXI.
Davščina na dediščine.
.

.

.

§ 3 4 . v. :•: r.

V

Osebe, bodisi fizične ali pravne, ki plačajo od svo
l g a dedinskega pripadka že banovinsko prenosno takso
a
U dopolnilno takso, ne plsrčajo v § 2. določenih dedin8
kih taks.
v

§w-

-:

v ;-•.•

§ 100.
Kjer se zahteva za odmero davščine posebna pri»
java, pa je stranka noče podati, se odmeri davščina nft
podstavi uradnih pripomočkov z 10°/onim poviškom.
V tem primeru pritožba zoper odmero ni dopustna.
§ 101.

§ 95.
Pri dediščinah, ki so po Čl. 6., točki 5., taksnega
zakona oproščene državne takse, se pobira samostojna
banovinska taksa v višini: ' - '
a) 1% od čistega pripadka nad Din 20.000— do
vštetih Din 50.000-—;
b) 2°/o od čistega pripadka nad Dia- 50.000*—.

• -i-

§99.
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, 'Ш naj
bi se prikrajšala, ali pa z zaporom do 30 dni. Denarna
kazen ne sme presegati Din 5.000*—.
'•••'
Poleg kazni se naloži krivcu, odnosno zavezancu
plačilo redne davščine.
Vsa ostala dejanja in vse ostale opustitve, oeobito
prekršitve kontrolnih določil in prijavne dolžnosti, - se
kaznujejo v denarju do Din 1.000*—.
Kazni se stekajo v banovinsko blagajno.
Kazni izrekajo občna upravna oblastva prve istppnje
po postopku, veljavnem za ta oblastva. Zoper razsodbe
teh oblastev je dopustna pritožba na kraljevsko bansko
upravo v 15 dneh po vročitvi razsodbe.

..

Na državno osnovno takso .öd dediščin se pobira
banovinska doklada v iznosu 20°/o.

. §96.

XXIII.
Občna določila.

. -,-••

Te davščine pobirajo organi, ki so pooblaščeni od^ J a t i in pobirati državne takse na dediščino, ter jo
uvajajo banovinski blagajni.'
er

XXII.
Prispevek avtobusnih podjetij za prekomer
no uporabo cest.

Producenti in prodajalci predmetov, od katerih fle
plačuje banovinska, trošarina, so dolžni dajati ha zahtevo
kraljevski, banski upravi.in organom, ki' pobirajo bano
vinsko trošarino, vse podatke, ki so potrebni za njeno
pravilno pobiranje, in v ta namen, dopuatìtì-tudi pregled
zalog in knjig.

§ 102.
Zoper odmero banovinskih davščin je dopustna p r k
tožba na kraljevsko bansko upravo v 15 dneh od dne,
ko je bila odmera priobčena davčnemu zavezancu ustno,
ali pismeno.
§ 103.
Banovinske davščine, ki se ne plačajo pravočasno,
se izterjajo z zamudnimi obrestmi po predpisih, veljav-;..
nih za državne davščine.
• . •
'•

§

104.

Pravica do odmere banovinskih davščin zastara v
petih letih od dne 1. januarja onega leta, v katereni je
davčna obveznost, nastala.
Pravica do izterjave odmerjenega davka zastara •
treh letih od dne, ko je bila odmera davčnemu zave
zancu pismeno ali ustno priobčena.
Zastaranje prekine vsak uradni ukrep zaradi od
mere ali izterjave, ki se priobči davčnemu zavezancu.

j
' . •
§105..
.'',•''/ ..'='.
I
Banovinske davščine in takse se pobirajo v bano
-avtobusna podjetja za-prevažanje oseb plačujejo za vinskih kolkih po odredbah tega pravilnika in kolikor
w
^ « o d n i n o za UDorabo cest davščino p o § 8/zakona o" to odredi kraljevska Tjàhskà uprava.

§98..
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Banovinske kolke za takse iz §§ 89. in 92. razpečavajo prodajalci državnih taksnih vrednot ob pogojih
zakona o taksah.

c) od 100 1 piva Din 50--,
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja,
ruma in konjaka Din 5—.

§106.
Stroški za pobiranje banovinskih davščin se smejo
kriti tudi iz dohodkov teh davščin, kolikor ne bi zadosto
vala sredstva, določena v proračunu.

Kraljevska baneka uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 22. marca 1933.

§ 107.
Ban se pooblašča, da predpiše podrobna navodila
za pobiranje banovinskih davščin, taka ш doklad.
§ 108.
Ta uredba stopi v veljavo z dnem, ko se razglasi v
>Službenem listu kraljevske banske uprave Dravske
banovine«.
V LJubljani, dne 9. marca 1983.
Ban: Dr. Maružič s. r.
Gospod minister za finance je odobril ta pravilnik z
odločbo št. 3299 z dne 24, maroa 1938.
V B e o g r a d u , dne 25. marca 1988.; K. št. 8299/33.
Po naredbi
ministra za finance,
načelnik:
Milan Ostojič s. r.

186.

Objave banske uprave
o pobiranju občinskih trošarin
v letu 1933.
И. No. 8108/1.
Občina Grušova, v srezu mariborskem levi breg,
bo pobirala od dneva razglasitve v >Službenem listu«
v letu 1933. 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 23. marca 1933.

II. No. 3153/1.
Občina Lancovo, v srezu Radovljica, bo pobirala od
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933. na
slednje občinske trošarine:
a) od 100 1 vina Din 100—,
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100-—,

likerja,

II. No. 7802/1.
Občina Nova Stilta, v srezu gornjegrajskem, bo po
birala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu
1933. 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 bi stopnje alkohola špirita, žganja, likerja,
ruma in konjaka Din 5*—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 28. marca 1933.
II. No. 46/2.
Občina Podsreda, v srezu šmarskem, bo pobirala
od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933.
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-—,
d) od goveda nad 1 letom Din 30—,
e) od goveda pod 1 letom Din 20—,
f) od prašičev Din 10—;
g) od drobnice Din 5—,
h) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 30—.
Kraljevska banska uprava Draveke banovine v Ljubljani,
dne 21. marca 1933.
II. No. 7600/1.

.

Občina Ruše, v srezu mariborskem d. br., bo pobi
rala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu
1933. naslednje občinske trošarine:
a) od 100 1 vina Din 100—,
b) od 100 1 vinskega mogta 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 24. marca 1933.
II. No. 8715/1.
Občina Selce, v srezu mariborskem levi breg, bo
pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu
1933. naslednje občinske trošarine:
a) od 100 1 vina Din 75—,
b) od 100 1 vinskega mošta Din 75-—.
Kraljevska banska uprava Dravöke banovine v Ljubljani»
dne 22. marca 1933.
II. No. 27283/1-1932.
Občina Sv. Lovrenc, v srezu ptujskem, bo pobirala
od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933.
naslednje občinske trošarine:
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a) od 100 1 vina Din 80*—,
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50-—,
e) od 100 1 piva Din 50-—,
č) od hI stopnje alkohola spirita, žganja, likerja,
ruma in konjaka Din 5-—,
d) od goveda nad 1 letom Din 15-—,
e) od prašičev Din 8-—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 21. marca 1933.
II. No. 5242/1.
Občina Šmartno ob Paki, v srezu gornjegrajskem,
bo pobirala od dneva razglasitve v >Službenem listu«
v letu 1933. naslednje občinske trošarine:
a) od 100 1 vina Din 100-—,
b) od 100 1 vinskega moSta Din 100—,
c) od 100 1 piva Din 40-—,
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja,
ruma in konjaka Din 5*—,
d)- od goveda nad 1 letom Din 6;—,
e) od goveda pod 1 letom Din 3 —,
i) od prašičev Din 3—,
g) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 20-—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 23. marca 1933.
И. No. 731/1.

•

Občina Velika Polana, v dolnjelèndavskem srezu, bo
pobirala od dneva razglasitve v >Službenem «listu« v
letu 1933. naslednje občinske trošarine:
a) od 100 1 vina Dia 100-—,
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100-—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 23. marca 1933.

187.

Izpremembe
v staležu državnih in banovinskih
uslužbencev na področju Dravske
banovine.

njem zavodu za ženski domači obrt v Ljubljani za obrtno
učiteljico IX. položajne skupine na dosedanjem službe
nem mestu.
Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
vine v Ljubljani z dne 25. marca 1933, I. No. 2422/1, je
bil postavljen J a k l i č A l o j z i j , uradniški pripravnik
pri higienskem zavodu v Ljubljani z mesečno plačo
Din 1205*— za uradnika X. položajne skupine z mesečno
plačo Din 475*— in položajno doklado Din 200-— ter
osebno draginjsko doklado Din 775-— mesečno na do
sedanjem službenem mestu.
Z odlokom bana Dravske banovine v Ljubljani
z dne 7. marca 1933, I. No. 5948/2, je bila postavljena
S e l j a k J o s i p i n a , strokovna učiteljica X. položajne
skupine 2. periodskega poviška pri držav., osrednjem
zavodu za ženski domači obrt v Ljubljani, za obrtno
učiteljico IX. položajne skupine na dosedanjem službe
nem mestu.
B. Banovinski uslužbencu
Z odlokom kralj, banske uprave Dravske banovine
z doe 6. marca 1933., I. No. 2042Д, je bil premeščen po
potrebi službe dr. K a l a n J a a k o , banov, zdravnik
združene zdravstvene občine Grosuplje, za banov, zdrav
nika združene zdravstvene občine Cankova s sedežem
v Cankovd,
Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
vine v Ljubljani z dne 8. marca 1933., I. No. 2044/1, je
bil postavljen Mavric Alojzij za banovinskega urad
niškega pripravnika z mesečno plačo Din 1070— pri
sreskem načelstvu v Šmarju pri Jelšah.
Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
vine z dne 10. marca 1933., I. No. 384/2, je bil postavljen
na prošnjo dr. Repič F r a n c , uradniški pripravnik v
splošni bolnici v Mariboru, za banovinskega zdravnika
združene zdravstvene občine Planina v srezu brežiškem.
Z odlokom z dne 20. marca 1933, I.# No. 150/6, je
bil razveljavljen odlok, kraljevske banske uprave Drav
ske banovine z dne 11. februarja 1933, h No. 150/2,
s-katerim je bil premeščen po potrebi;službe dr. Smola
J o s i p , banovinski zdravnik v Žužemberku, za bano
vinskega zdravnika v Cerkljah pri Kranju.
• Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
vine z dne 24. marca 1933., I. No. 723/2, je bil odpuščen
iz, banovinske službe A c c e t t o B o r i s , banovinski
služitelj II. položajne skupine pri'kmetijski poskusni in
kontrolni postaji v Mariboru.

A. Državni uslužbenci.
Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
vine z dne 24. marca 1933, L No. 2420/1, je bila preme
ščena po potrebi službe C i z e l j I v a n k a , laborantka
188. .
X. skupine pri higienskem zavodu v Ljubljani v isti
lastnosti k zdravstvenemu domu v Mariboru.
Z odlokom kraljevske.banske uprave Dravske bano-.
yiae z dne 24. marca 1933, I. No. 2421/1, je bila preme- ;
IČena po potrebi službe C e b e 1 a A n a, uradniška pri- i
Pravnica z mesečno plačo Din 956-— pri zdravstvenem ;
domu v Mariboru v isti lastnosti in z mesečno plačo :
D
: Številka 39 z dne 20. februarja 1933. ,'• .
io 1205-—"v higienski zavod v Ljubljani,
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z •' dne
Z odlokom bana Dravske banovine v Ljubljani 1
* dne 9. marca 1933., I. No. 2063/1, je bila postavljena 29. januarja 1933., 0. štev. 1707, je napredoval za šefa
' * * l a k a r M a r i j a , strokovna učiteljica X. položajne. kirurgičnega oddelka obče*, državne bolnice ,v Ljubljani
8к
ирш е s plačo 1. periodnega pojiška prj, drž. osred X IV. položajni skupini 1, stopnje z mesečno plačo

Razne objave
iz „Službenih noviVV
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Din 2350-— in s položajno đoklado Din 1320— d r . C e r 
Številka 44 z dne 25. februarja 1933.
n i e M i r k o , šef istega oddelka v IV. položajni skupini
Z odlokom ministra za promet z dne' 15. februar
2. stopnje.
ja 1933. je bil premeščen po potrebi službe Čep e r
Številka 40 z dne 21. februarja 1933.
•Alojz, administrativni ' uradnik VIII. položajne sku^
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne pine v delavnici v Mariboru, v oddelek za kontrolo
6. februarja 1933., 0. štev.'2254, je bil postavljen za pri dohodkov generalne direkcije državnih železnic.
marnega zdravnika v V. položajni skupini z mesečno
Z odlokom ministra pravde z dne 6. februarja 1933.,
plačo Din 1450-— in položajno doklado Din 800-— v -štev. 11862, je bil'razveljavljen odlok ministrstva pravde
državni bolnici za ženske bolezni v Ljubljani dr. Z a l o - z dne 12. septembra 1932., štev. 92107, s katerim je bil
k a r A l o j z , primarni'zdravnik iste bolnice VI. položaj postavljen v VIII. položajno skupino F a r k a š M a k s ,
ne skupine, r
pisarniški uradnik uprave kaznilnico v Mariboru.
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja, z dne
Številka 45 z dne 27. februarja 1933.
10. februarja- 1933., P. t. štev. 9941, je bil postavljen po
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne
potrebi službe pri pošti in telegrafu Ljubljana 1 za
p. t. uradnika VII. položajne skupine S p a r h a k l L e o  10. februarja 1933., P. t. štev. 9942, so bili premeščeni:
p o l d , računski uradnik iste položajne skupine dravske v pošto in telegraf Kranj za p. t. uradnika VII. položajne
skupine A ž m a n M a r i j a , p. t. uradnik aste položajne
direkcije pošte in telegrafa v Ljubljani.
skupine pošte in; telegrafa Tržič, po potrebi službe; v
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne
pošto in telegraf Ljubljana 1 za p: t. uradnika VII. polo
1. februarja 1933., štev. 9632/IH. je bil postavljen po
žajne skupine K o l a r M a r i j a , p. t. uradnik iste .polo
potrebi službe za davčnega inšpektorja VI. položajne
žajne skupine pošte in telegrafa Kranj, na prošnjo;
skupine v Višnji gori T o m e c I v a n , davčni inspektor
v pošto in telegraf Maribor 1. za p. t. uradnika VI. .polo
iste položajne skupine davčne uprave v Kamniku. .
žajne skupine P u p i s V i l j e m , p. t. uradnik iste polo
Z odlokom ministra za socialno politiko in narodno
žajne skupine pošte in telegrafa .'Ljubljana 1 po potrebi
zdravje z dne 28. novembra 1932., 0. štev. 21826/32, je
službe; v pošto in-telegraf ; Ptuj za p. t. uradnika VII.
bil postavljen dr. M a r i n č i č I v a n , uradniški priprav
položajne skupine N a g l i č B e r n a r d , p. t. uradnik iste
nik obče državne bolnice v Ljubljani, za sekundarnega
položajne skupine pošte in telegrafa Maribor 1, po po
zdravnika iste bolnice v VIII. položajno s k u p i p o s plačo
trebi službe in v pošto in telegraf -Slatina Radenci za
Din 730-— in s položajno .doklado Din 400-т- mesečno.
p. t. uradnika VII. položajne.skupine V e r l i č M a r i j a ,
""••
' .• Zodlokom ministra za socialno politiko in narodno p. t. uradnik iste položajne skupine pošte "ih. telegrafa
zdravje ; z dne 28. novembra 1932. je bil postavljen Moškanjci, po potrehi.službe.
dr. A r k o V e n č e s l a v , uradniški pripravnik obče
, Številka 46 z dne i s . j e b r u a r j a 1033.,
•državne bolnice v Ljubljani, za sekundarnega zdravnika 7
iste bolnice v VHL položajni skupini s plačo Din 730'—
. Z odlokom: ministra za promet .z dne 19. februar
in. položajno doklado Din 400-— mesečno. •
ja 1933. so bili premeščeni;-a) na prošnjo: O m a h e n .
i
Številka 41 z dne 22. februarja 1933.
•'•••J a n e z , nadzornik :prpge IX. položajne ! skupine Rakek,
Z ukazom. Njegovega Veličanstva kralja z dne 11. sekcija za vzdrževanje proge, v Zalog, ista sskcija;;.
6. februarja ^933., III. štev. 4831, sta bila postavljena K r a l j - V i k t o r , nadzornik proge IX. položajne skupine
po potrebi službe: za sekretarja VI. položajne skupine Lesce-Bled, VI. sekcija za vzdrževanje proge, v Rakek,
, ministrstva za notranje posle Z a k l a n o v i c R a d e , poli II. sekcija za vzdrževanje proge; I v a n u š a M a t i j a ,
cijski komisar VIL položajne skupine komisariata želez pomožni nadzornik proge X. položajne skupine Breznoniške in obmejne policije na Rakeku in za policijskega Ribnica, VIII. sekcija za vzdrževanje proge, v Lescekomisarja VIL položajne'skupine komisariata železniške Bled, VI. sekcija za vzdrževanje proge; P a u č n i k
in obmejne policije na Rakeku P e t r e t i ć F r a n , pomož A n t o n , nadzornik proge VIII. položajne skupine Vuzeni sekretar^ iste položajne skupine komisariata'-želez nica, VIII. sekcija za vzdrževanje, proge, v Maribor,
niške in obmejne policije v Mariboru. '
,
koroški kolodvor,4ista sekcija; P e z d i r G r e g o r , pomož
ni nadzornik proge Xvpolpzajne skupine Kantanje,'VIL
. Številka 42 z due Ž3. februarja; 1933. \
"L .ukazom .Njegovega -Veličanstva .ktalja- z dne sekcija za vzdrževanje pproge, ,-v, Vuzenico, VIII., sekcija
'Ï0: februarja 1933., štev. 19710/11, je bil upokojen š pra- ; za vzdrževanje proge;. Д о v s a k J à nez," nadzornik "proge
vico do pokojnine, ki mü pripada po službenih letih IX. položajne skupine Savski Maróf, I. sekcija za vzdržeM a j h e n J o s i p , višji računski inspektor V. položajne vanje proge, v Škofjo^Loko, IX. sekcija za vzdrževanje
proge; b) po potrebi službe: K r a n j c A l o j z i j , nadzorskupine pri dravski finančni direkciji-v Ljubljani.
nik proge VIIL- položajne1 skupine Škof ja ! Loka,, IX.: sekŠtevilka 43 z dne 24. februarja 1933.
cija za vzdrževanje proge, v gradbeni oddelek direkcije
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne '••
7. februarja 1933., 0. štev.' 2258, je bila sprejeta ostavka državnih železnic-v Ljubljani; D o b o v i š e k C i r i l , pona državno službo, ki jo je podal dr. S a v n i k L e o , možni rfadzornïk' proge X. 'položajne skupine Trbovlje,
asistent d r ž a j e bolnice za ženske bolezni v Ljubljani I. sekcija za vzdrževanje proge, v Vl.'selccijo^za vzdrževanje proge na Jesenicah; D r n o v š e k J o ž ef ,• nadzorv VIL položa^i-skupihi.
Z odlokom ministra za gradbe ž dne 11, februar nik pVogé IX.polözajhe'skupine Slov&njgradec,' VIII. sekja 1933., Št-3744, j e ^ M o odobreno na podstavi čl. 6. cija -'za vzdrževanje proge, v Trbovlje, I. sekcija zä
proge^ ' J e t e - h c ' F r a n č i š e k ' , nadzornik
začasne uredbe o pooblaščenih inženjerjih in arhitektih vzdrzeväüje
:
:
G o l j e v š č k u M i l o v a n u , , inženjerju iz Ljubljane, da proge IX-.- položajhe skupine' Sevnica,; T. sekcija' ;zV
sme vršiti javno prakso v gradbeni stroki na ozemlju vzdrževanje proge, v VIL -sekcijo Za vzdrževanje proge
'
.'.-•,.: i :• :\ :•• :;•(•'.'.:•••
'kraljevine Jugoslavije.
' '••:••..•..':. '." Novo mesto. •
Izdaja, kraljevska banska uprava Dravske banovine: njen predstavnik In urednik :'Póhar 'Robert v 'IijiibljanL
Jtekaju .zalaga; Tiekafdä >Merkur<£ Ljubljanij; njen- firedstavaiki Qtmat-ШоШек1 v LJubljani. ; .

Štev. 27.

SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE
Priloga k 27. kosu IY. letnika z du© 1. aprila 1983.

Razglasi kraljevske
banske uprave
VL

No. 2364/12.

Sr ez

Pregled nalezljivih bolezni
v Dravski banovini
od 15. marca do 21. marca 1933
Po naredbi ministrstva za narodno zdravje
- br. 4948 z dne 21. marca 1930.
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— a
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OSpice. — Morbilli
M e
, ^a . . • • • 1 1 » i — 110 —. — 10
l i _1
l i 1 0 — — 11
Vseea . . .
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^ledjivo Tnetje moïeanov.
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Dušljivi kašelj — Pertussis.
I I - llCelje (mesto) . . •_
Vseea
1 1 -

Murska Sobota . . . . . .
Novo mesto . , » » » . .
Prevalje '
, . . .

1 —
1
1
3 —
2 —
1 —
Slovenjeradec . . . » » >
2 —
Šmarje pri Jelšah . « . .
1 —
Vseea . • • 19 .7

—
—

—

4 —
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Krčevita odrevenelost. — Tetanns.
• «• * I IIVseea . . • I — I 1|"

Konjice

Vranični prisad. — Anthrax,
II 1 ••i i
Ptuj
Vseea

TRI

Noriee. — Varicella«.
-I 6
6

-

Otrpnjenje tilnika. —• Polyomyelitis
acuta.
—I 1
Litija 1
Logateo
-UJ-I 2
Vseea , • >

13

ÎS

s o18»

ta

Otročniška vročica. — SepsU
puerperalis.
Ljubljana (srez) . . . .
Maribor levi bree . . •
Novo mesto
Vseea . . .

1
1
1

—

1
1

1 —

3

1
1

3

1

1

H ripa — Grippe
Celie

•. » » i

Kram . . . . . . . . . . .
Kočevje
.»»,....»
Litija

. . . • . . * » « » »

Ljubljana (srez)
....
Ljubljana (mesto) . • .

-

•

>

"S a
u
«•S rs
O

93
38
2
10
2
4
1
122
113
147
_
1

—

6
Maribor desni bree • • —
Maribor (mesto) . . . . 72

— — 1
1 — —
1 — 1
— — 1
— — 1
— — 1
— — 1
3
— —
2
— —
— — 1
— — 1
— — 1
— — 1
~ — 3
2 — —
1
—
— — 2
— — 1

Šmarje pri Jelšah

O

o»

Davica. — Diphteria et Iroup.
Brežice
.....
Celje (mesto) . .
1
Dolnja Lendava .
2
Kranj
,,
Konjice •••«•'»
1
Laško ...»•••
3
Litija . . . . . . .
11
Logatec
5
Ljubljana (srez)
3
Ljubljana (mesto)'
1
Maribor desni bree
10
Maribor levi bree
1
Maribor (mesto)
2
Murska Sobota
1
Novo mesto . .
2
Prevalje . . . .
4
Ptui
4
Radovljica . . • i
2
Slovenjeradee •
3d
amar je pri Jelšah.
. | 73 16 27 1 61
Veeea

Sen. — Erysipelas.
— 1
Kamnik
....•*..»
1 —
— 2
— 1
Krško . . . . » . . » » . .
1 —
Laško • .••»»••••»
1 —
Ljutomer . • . . . . . . . — 1
Maribbr levi bree . . .
3 —
Maribor : (mesto)
• ..
2 —
Metlika .
• »»
1 —

3

Srez

is

z ° -a
ë
• •S

5
100.

—
Ptui (mesto) , . . . . , .
Radovljica
. . . . . . . .
Šmarje pri Jelšah

....

20
16
19

5 93 —
5
6 23 — 21
9
8 — 1
1 7 .— 4
— — — 2
— 4 — —
6
6 1 —
17 2 — 137
16 .6 — 123
17 69 — 105
K) 1(1 _
1 — —
1
1 .— —
180 5 — 180
93 93 — —
6
b 72 —
9
9
__
1
i
1 86 —• 16
1
- 2 1 —
12 — 20
3
4 —
26 46 — —
28 — — 44
11 3 — 27

Vsega . . , |780 |47l|628| 11722
Vnetje priušesne slinavke,
epidemica.
Litija • • » • . » « » . . . 199
2
Slovenjeradee . . . . . .
Vaeea . . . 201

Parotitis

1

—.

199

' —. 3

1 — — 202

Ljubljana, dne 24. marca 1933.
Kraljevska banska uprava Dravske
banovine v Ljubljani.
*
Vili. No. 2366/L

849—2—1

Razglas.
Kane Alojzij je zaprosil za odobritev
in uporabno dovoljenje za Uvornico kva
sa v Mengšu št. 91. Podrobnosti name
ravane naprave so označene'v načrtih
in tehničnem poročilu.
O tem projektu ee na podstavi §§ i 10.,
112. in 113. in 122. ob. z., §§ 84., odsL
2., 89., odst. 3., gradb. z.; zadevnih cest
nih predpisov in § 73. i si. z. u. post
razpisuje komisijski ogled in obravnava
T sredo, dne 19. aprila 1933.
s sestankom komisije ob 15./uri na
kraju samem.
Interesenti se obveščajo, da eo načrti
nameravane naprave do, ..doleva komisij-

Štev. 27.

Stran 142.
ske obravnave razpoloženi pri podpisa
nem uradu na vpogled. Morebitne ugo
vore zoper nameravano napravo je do
dneva obravnave vložiti pri kraljevski
banski upravi, na dan obravnave pa v
roke vodja komisije. Poznejši ugovori
se ne bodo upoštevali, temveč se bo o
projektu odločilo brez ozira nanje, ko
likor ne bo javnih zadržkov.
Kraljevska banska uprava Dravske
banovine v Ljubljani,
dne 27. marca 1933.
Po pooblastilu bana
• načelnik
oddelka za trgovino, obrt in industrijo:
Dr. Marn s. r.

Franc; sekundarij bolnice v Mariboru,
sta vpisana v imenik Zdravniške zbor
nice: za. Dravsko banovino.
Kraljevska banska uprava Dravske
banovine v Ljubljani,
dne 23. marca 1933.

*

Na prošnjo Ceha Franca, pos. sina v
Sp. Koreni, zastopanega po .dr. Gorišku Milanu, odvetniku v Sv. Lenartu,
se uvaja postopanje za amortizacijo sle
dečih vrednostnih papirjev, ki jih je
prosilec baje izgubil, ter se njih imejitelj pozivlje, da uveljavi tekom 6 me
secev počenši dne 27. marca t. 1. svo
je pravice, sicer bi se po poteku tega
roka proglasilo, da so vrednostni papir
ji brez moči.
.
' Oznameriilo vrednostnih papirjev:
Hranilna knjižica
SpOdnještajerske
ljudske, posojilnice r. z. z n. z. v Mari
boru št. 7162 z vlogo Din 14.669-—, gla
seča se na ime Ceh Franc.
Okrajno sodišče v Sv. Lenartu, od. L,
dne 24. marca 1933.

I. No. 2502/1.

852

Razpis.
Razpisujejo se službe banovinskih
zdravnikov združenih zdravstvenih ob
čin Grosuplje (srez ljubljanski), Cerklje
(srez kranjski) in Stari trg pri Črnom
lju (srez črnomaljski) ter služba zdrav
nika uradniškega pripravnika v splošni
bolnici v Mariboru.
' Prosilci za omenjene službe morajo
imeti pogoje za sprejem v državno služ
bo, dovršeno zdravniško pripravljalno
službo (staž). Prosilci za mesto banovinskega zdravnika združene zdravstve
ne občine morajo dokazati poleg tega
še vsaj šestmesečno bolničrio prakso v
porodništvu.
Prošnje je predložiti kraljevski ban
ski upravi Dravske banovine v Ljublja
ni do 15. aprila 1933.
Kraljevska banska uprava Dravske
banovine v Ljubljani,
dne 27. marca 1933.

*
I. No. 2084/2.

870'

Razpis.
Raspisuje se v drž. bolnici za ženske
bolesni v Ljubljani služba asistenta s
prejemki drž. uradnika sedme položaj
ne skupine. Ce ne bi bilo kompetentov
s kvalifikacijo za to mesto, se bo zased
lo s sekundarnim zdravnikom osme po
ložajne skupine ali 'pa z zdravnikom
uradniškim pripravnikom.
Prosilci morajo imeti splošne pogoje
za sprejem v drž. službo, specialno pa
dokazati kvalifikacijo po § 20. zakona
o bolnicah.
Prošnje je vložiti pri kraljevski ban
ski upravi Dravske banovine do 15.
aprila 1983.
Kraljevska banska uprava Dravske
banovine v Ljubljani,
dne 28'. marca 1933.
•

'

.

*

"

'

•

VI. No. 8052/1. • . . : ' • •

'

.

869

Izprememba v imeniku
zdravniške zbornice za <
Dravsko banovino.
Dr. Kanoni Ivan, sekundarij umobol
nice ,y. Novejn Golju, ia dr. Brumen

Razglasi sodišč
in sodnih oblastev

*
E 882/32—8.

' 876

Dražbeni oklic.

843-3—2

Ne I 368/33.

benem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča. :
Okrajno sodišče v Cerknici,
dne 2. marca 1933.

Amortizacija.

Dne 2. m a j a 1933. ob d e v e t i h
bo pri podpisanem sodišču v sobi št. 18,
dražba nepremičnin (hiša z gospodar,
poslopjem, njive in travnik, ter del do
klavnice) : zemljiška knjiga Nuskova,
% vi. Št. 98, 234, 281;. MT .vi. št. 377.,
Cenilna vrednost: Din 33.701-66.
Vrednost pritikline: Din 770-—.
Najmanjši ponudek: Din 22.468-—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražiteljai
ki "je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
okHc, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče v Murski Soboti,
u
dne 23. marca 1933.

*
E' 12/33-8.

*

824-3-3

Ne 82/33-4.

Amortizacija.
'Na "prošnjo gospoda Šketa Vinkóta,
posestnika v Rogaški Slatini, kot po
oblaščenca ge.: Šket Frančiške, posestnice v._Negonju, se uvaja postopanje, za
amortizacijo naslednjih vrednostnih-i pa
pirjev, ki jih je prosilka baje-izgubila
ter se njih imetnih pozivlje, da uveljavi
tekom 6 mesecev počenši od dne 18.
marca 1933. svoje pravice, sicer bi зе
po poteku tega roka proglasilo, da. so
vrednostni papirji brez nioči. . '....
Oznamenilo vrednostnih
papirjev:
Vložna knjižica štev. 1842 z vlogo Din
1506-85. . . ••
Okrajno sodišče • v Rogatcu, odd. I.,
dne 18. marca 1933.
E 403/32.

851

Dražbeni oklic.
Dne 14. a p r i l a 1933. dopoldne ob
p o l e n a j s t i h bo na mestu samem
na pare. št. 146/3 k. o. ,2ilče za vasjo
Zala, obč. Sv. Vidj dražba nepremičnin:
zemljiška, knjiga Zilče in Jeršiče, vi. št.
154 i n 29.'

••••'•-

•••• •

.Cenilna vrednost: goada k. o. Žilče,
vi. št. 154,' Din 2S.300VT-, gozda k. o.
Jeršiče, vi. št.'29, Din 2.500-—.
Najmanjši ponudek: gozda .k. o. ZilČe,
vi. št. 154, Din 16.866-66, gozda k o.
Jeršiče, vi. št. 29, Din ,1.666-66..
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-

812

Dražbeni oklic.
Dne 8. maja 1933. ob pol desetih bo
pri 'podpisanem sodišču v sobi št. 6
dražba nepremičnin: zemljiška knjigaStob, %'vl. št. 302., 'Cenilna vrednost: Din 2400'—.
"•';.
Najmanjši ponudek: Din 1600-—.
; Pravice, ki bi ne pripuščale dražrA
je priglasiti'Sodišču najpozneje pri draž"
benem naroku pred začetkom dražbe;
sicer bi, se ne mogle več uveljavljaj
glede nepremičnine v škodo zdražiteij8?
ki je ravnal v dobri veri.
. i -..""',
V ostalem se opozarja na dražbe^,
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
*
• • •
'. Okrajno sodišče v Kamniku,
.'. :. dne 14. marca 1933.

*
E 870/32—4

,669,

.; Dražbeni oklic; ;.••.,'
Dne 8. maja 1933. -ob 9. uri bo jaVn»;
dražba pri podpisanefn sodišču soba s*:
7,. zemljišče vi., št. 30, k; o. S m a r t s
obstoječe d-z ene stavbne, parcele, n a
kateri stoji stanovanjska hiša in ëc' •
epodarsko poslopje, 1 vrtnai 1 travni
ška in 5 njivskih parcelv ,
- Cenilna vrednost s priliklino .vred-l
Din 69.631-75.
Najmanjši ponudek Diu 46.42Г17.
Pravice, ki bi ne pripuščale araŽbf
je priglasiti sodišču najpozneje pïi dr» "
benem naroku pred .začetkom; d/azt> t
;eioer bi' se 'ne mogle več' u V é l j a ^ ,
glede nepremičnine v škodo zdražite« '
ki je ravnal y dobri verL

•v<.';*i''.4

Štev. -27.
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V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče v Slovenjgradcu,
odd. II., dne 6. marca. 1933.
H*
i

E 2879/32-11.

697

Dražbeni oklic.
Dne 10. maja 1933. d o p o l d n e ob

đ
? s e t i h bo pri podpisanem sodišču v
sobi št. 4 dražba nepremičnin: zemlji
ška knjiga. Sv. Neža, vi! št. 2.' '
Cenilna vrednost: Din 6.365-40.
Vrednost pritikline: Din 80-—.
Najmanjši ponudek: Din 4.296-94.
. Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
«cer bi se ne mogle več uveljavljati
ßlede 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 v Celju, odd. .VI.,
dne 28. februarja 1933.
•j»
E
IV 4549/32—7.
758

Dražbeni oklic.

nepremičnin: zemljiška knjiga k. o. Rudeči breg, vi. št. 97.
Cenilna vrednost: Din 139.158-60.
Najmanjši ponudek: -Din 92.773-—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče v Mariboru, odd. IV.,
dne 18. marca 1933.
E 895/32-13.

833

Dražbeni oklic.

Razglasi razna uradov
in oblastev
Štev. 570/7.

874

Razglas.
V sredo, • dne 12. aprila 1933. ob
10. uri se bo pri sreskem načelstvu
v Kamniku, v sobi št. 4, oddal občinski
lov občine Bietričica za čas od 15. aprila
1933. do 31. marca 1938. potem javne
dražbe v zakup.
Dražbeni ppgoji. so med uradnimi
urami pri sreskem načelstvu v nave
deni uradni sobi vsakomur na vpogled.
Sresko načelstvo v Kamniku,
dne 23. marca 1933.
•

Dne 22. m a j a 1933. dopoldne ob
#
d e v e t i h bo pri podpisanem sodišču
875
v sobi št. 26 dražba nepremičnin: zem Štev. 2569/7.
ljiška knjiga Sanica, vi. št. 68.
Razglas.
.Cenilna vrednost: Din 112.200-—.
V sredo, dne 12. aprila 1933. ob
Najmanjši ponudek: Din 74.800.
10. uri se bo pri sreskem načelstvu
Vrednost pritiklin: Din 1400-—.
v Kamniku, v ur.adni sobi št. 4,. oddal
Jamčevina znaša: Din 11.220-—.
občinski lov občine Nevlje zâ dobo na->
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, daljnjih 5 let, to je od 15. aprjla 1933.
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž- do 31. marca 1938. potem javne draži)©
benem naroku pred začetkom dražbe. v zakup.
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
Dražbeni pogoji so med uradnimi
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, urami pri sreskem načelstvu v nave
ki je ravnal v dobri veri.
deni uradni sobi na vpogled.
V ostalem se opozarja na dražbeni
Sresko načelstvo Kamnik,
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
dne 29. marca 1933.
sodišča.
"*
Okrajno sodišče v Radovljici,
dne 23. marca 1933.
No. 2929/2. ••'••'
. 8 8 0

D n e 12. m a j a 1933. d o p o l d n e
° b d e v e t i h bo pri podpisanem sodi
šču v sobi št. 27 dražba nepremičnin:
zemljiška knjiga k.;o. Zgornje Hlapje,
V1
-' št. 59.
Cenilna vrednost:.Din.37.538-—.
Najmanjši ponudek: Din 25.026-—.
. Pravice, ki bi ne'pripuščale dražbe,
j® Priglasiti sodišču najpozneje pri dražoeoem naroku pred začetkom dražbe, Vpisi y trgovinski register.
zri 0 / bi se ne mogle več uveljavljati
џ ede nepremičnine v škodo zdražitelja, ' V p i s a l e so s e i z p r e m e m b e in
ki j e ravnal 4 dobri veri.
dodatki pri nastopni firmi:
„, * . ostatemi se opozarja na dražbeni Ш.
k l
Sedež; Brežice.
i 6 n a b i t Q a uradni deski tega
8B^l'-v'v
°disča.
Dan vpisa: 21. inarca 1933.
Besedilo: Hranilnica mestne občine
Okrajno sodišče v Mariboru,
Brežice.
dne 9. marca 1933.
Vpiše se novo izvoljeni član načel-,
stva
Verstovšek Josip, trgovec v Breži
E 672/32—9.
* : 728
cah, izbriše pa umrli član ing. Kolenz
Albert. >
Tražbeni oklic.
ï)
Okrožno sodišče v Celju, odd. I.,
n
e
.
l
5
.
m
a
j
a
1933.
d
o
p
o
l
d
n
e
oh
dne 21. marca 1933.
gjP" d e s e t i h bo pri podpisanem sodiFirm. 118/33 — Rg A III 146/4
£ u v sobi št. 1 dražba nepremičnin:
^jalliSka knjiga Trziše, vi. št. 62.
gemina vrednost: Din 17.468—.
Vpisi v zadružni register.
ga.imanjši ponudek: Din 11.645-50.
rravi C f c ) ki bi' ne pripuščale dražbe,
V p i s a l e so se i z p r e m e m b e i n
b P ri 8lasiti sodišču najpozneje pri drai
d o d a t k i p r i n a s t o p n i za
111
31 01
r e d
sina ^ " ™ P
začetkom dražbe,
drugi :
gipV °i se ne mogle več uveljavljati
I j ^ e nepremičnine v škodo zdražitelja, .359.
Sedež: Zavodna.
^ J e ravnal v dobri veri.
Dan vpisa: 21. marca 1933.
okM °, s t a l e m se opozarja na dražbeni
Besedilo: Vodovodna zadruga v Za
8o^jgl k i j« nabit na uradni deski tega
vedni (okolica Celje) registrovana za
druga z omejeno zavezo.
Okrajno sodišče v Rogatcu,
1. Vstopil je v načelstvo: Lebič Valen
dne 13. marca 1933.
tin, hišni posestnik v Zavodni št. 34.
2. § 16. zadružnih pravil se odslej
? ^ 3401/32-7..
826 glasi: Načelstvo sestoji iz 5 odbornikov,
katere izvoli občni zbor na tri leta.
• Dražbeni oklic.
Okrožno sodišče v Celju, odd. L,
,
dne 21. marca 1933.
Pod?? 1 9 , m a J a 1 9 3 3 . ob devetih bo pri
Firm.
104/33'
» ;Zadr. III 181/12.
: ^wsauem sodišču v sobi št. 27 dražba

Dražba lova.
Lovska pravica : krajevna • občude. Hiastovèc se odda z javno dražbo do 31.
marca 1936. v zakup. Dražba s6 bo vršila v torek, dne 2." meja 1933. ob 8. uri;
v1 prostorih občinskega urada v-Poljëanah, t. j . na uradni dan.
Sresko načelstvo v Mariboru desni breg,
x
dne 25/ marca 1933.
.

*

•

Štev. 176^-33—prež.

•

;

•

'

' "

847-1-3—2

Razglas.
Rektorat univerze kralja Aleksandra
I. v Ljubljani razpisuje mesto univer
zitetnega asistenta pri institutu za fizi
ko. Kandidat mora biti absolvent tuzemske filozofske fakultete, ki je štu
diral eno izmed matematično-fizikalnih
skupin in pozna poleg drzaynega še
francoski ali nemški jezik.
Prošnje, opremljene s prilogami po
čl. 3. zakona o uradnikih, je.vložijji na
rektorat univerze kralja Aleksandra I.
v Ljubljani do 13. maja 1933.
Rektorat univerze kralja Aleksandra L
y Ljubljani,
dne 24. marca 1933.
Rektor: dr. Slavic sr t
Štev. 163/33/рг.

846—3'—2

-Razglas.
Rektorat univerze kralja Aleksandra
I. v Ljubljani rsspisjjje mejto. decente

Štev. 27.

Stran 144.
za tehnično dinamiko. Kompetent mora
biti absolvent tuzemske ali inozemske
tehnične fakultete, odnosno tehnične vi
soke šole z inženjersko diplomo stroj
niške ali elektrotehnične stroke. Poleg
državnega jezika mora obvladati nem
ški ali francoski jezik.
Prošnje, opremljene s prilogami po
čl. 3. zakona o uradnikih, je vložiti na
rektorat univerze kralja Aleksandra I.
v Ljubljani do 15. maja 1933.
Rektorat univerze kralja Aleksandra I.
v Ljubljani,
dne 23. marca 1933.
Rektor: dr. Slavic s. r.
*
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Opr. št. 507/1-1933-9.

Razpis.
Okrožni urad za zavarovanje delavcev
razpisuje radi napredovanja nameščen
cev urada v višje položaje:
1. eno mesto kategorije B, položa
ja VIII.,
2. dve mesti kategorije C, položaja
VI., in •
3. dve mesti kategorije D, položa
ja IX.
Obenem se zasedejo na podstavi gor
njega razpisa izpraznjena službena me
sta.
Pogoji za namestitev in službeni pre
jemki so razvidni iz službenega pravdlnika za nameščence.
Lastnoročno spisane prošnje, oprem
ljene s potrebnimi prilogami, je vložiti
najkesneje do
19. aprila 1933. do 12. ure dopoldne.
Kesnejé došle prošnje se ne bodo
upoštevale.
Razpis je intern ter namenjen napre
dovanju sedanjnh nameščencev urada.
Prošenj zunanjih prosilcev urad ne bo
mogel upoštevati.
Okrožni urad za zavarovanje
v Ljubljani,
dne 27. marca 1933.

delavcev

Razne obiave
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Vabilo
na r e d n i o b č n i z b o r
ki ga bo imela

»Elektrarna škof ja Loka
in okolica d. d.«
dne 19. aprila 1933. ob 11. uri dopoldne
v sejni dvorani Mestne hiše
v Škof ji Loki, Mestni trg št. 16.
Dnevni red:
I. Poročilo upravnega sveta.
II. Poročilo preglednikov računov.
III. Odobritev bilance in računa izgube
in dobička.
IV. Slučajnosti.
Vsak delničar, ki se hoče udeležiti
občnega zbora, mora vložiti svoje del
nice ali bančna potrdila o deponiranih
delnicah v družbeni pisarni (Nunska
ulica št. 1) v osmih dneh ali vsaj dve
uri pred občnim zborom. (Pisarna je
odprta vsak delavnik od 8. do 12. in
od 14. do 18. ure). Na podstavi tega
pologa se izda delničarju legitimacija,
ki se glasi ria ime ter navaja število
založenih delnic in glasov, pripadajočih
nanje. ' '
•
Š k o f j a L o k a , dne 30. marca 1933.
Upravni svet.
*
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Vabilo
na r e d n i o b č n i z b o r
л

4. Volitev nadzorstvenega »veta.
5. Slučajnosti.
Delničarji, ki se žele udeležiti občne
ga zbora, naj polože 8 dni pred zboro
vanjem vsaj pet delnic ali pri Zadruž
ni gospodarski banki d. d. v Ljubljani,
ali pri njenih podružnicah na Bledu, v
Celju, Djakovu, Kranju, Mariboru, Novem Sadu, Somboru, Splitu in Šibeniku.
Na obenem zboru daje vsakih 5 delnic
pravico do enega glasu.
Ljubljana, 29. marca' 1933.
Upravni svet.
*

Računski zaključek.
Strojilne, lesne in kemične industrije
d. d. v Polzeli za leto 1932.
Bilanca.
Aktiva: Premičnine in nepremičnine
Din 955.643-—. Blagajna Din 63-77.
Dolžniki 12.891-70. Izguba 630.323-53
Din.
Pasiva: Delniška glavnica 1,250.000
Din. Rezerva Din 16.300-—. Upniki Din
12.812-—. AkceptiDin 319.810-—.
Račun izgube in dobička:
Prenos izgube iz 1. 1931: 629.989-31
Diin. Upravni stroški: Din 48.823-35.
Odpisi: Din 54.535-98. Dohodni račun
elektrike: Din 40.395-51. Stanarine:
2.200-—. Višek prodanega materiala in
dustrijskega tira: Din 60.429-60. Izguba:
Din 630.323-53.
Upravni svet.

*H
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ki ga bo imela

Zadružna gospodarska banka
d. d. v Ljubljani
dne 19. aprila 1933. ob 11. uri dopol
dne v bančni posvetovalnici v Ljub
ljani, Miklošičeva cesta 10, z nastopnim
dneynim redo m :
1. Poročilo upravnega sveta o poslo
vanju v letu 1932. in predložitev bilan-,
ce ter računa izgube in dobička z dne
SI. decembra 1932.
2. Poročilo nadzorstvenega sveta.
3. Odobritev bilance ter računa izgu
be iin dobička za leto 1932. ter sklepa
nje o razdelitvi čistega dobička- in o razrešnici upravnemu svetu.

3—3

Poziv upnikom.
. Ekonomska Orjuna, osrednja rëg. za
druga z o. z., je prešla v likvidacijo.'
Poziva morebitne upnike, da prijavijo
svoje terjatve. — Likvidator.
*
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Objava.
Izgubil sem odhodnico IV. a razreda ,
VI. deške osnovne šole v Ljubljani VII«
z dne 2. julija 1929., na ime: Školč
France, rodom iz Grobelj, obč. št. Jer
nej. Proglašam jo za neveljavno.
Školč France s. f-

Izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine, urednik: Pobar Robert v Ljubljani.
Tiska In zalaga: Jiskarna Merkut s Ljubljani; njen predstavnik; Q. Michâlek v LJubljanL

11

*

Poštnina plačana v gotovini.

JUGOSLAVIJA

KRALJEVINA

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

V LJUBLJANI, dne 5. aprila 1933.

Letnik

IV

VSEBINA:
ič. trošarin v L 1933.
189. Razglas banske uprave o kategorizaciji dovoznih cest k 1 190. Objave banske uprave o pobiranju obč,
železniškim postajam na območju Dravske banovine.
| 191. Razne objave iz »Službenih novin«.
a) cestno progo od odcepa pri banovinski cesti II.
reda št. 102 (Krško)—Videm—Globoko do postajnega po
slopja v dolžini 260 m dn širini 5 m s postajnim pred
prostorom 32X9 m, odnosno 57X7-5 m,
b) cestno progo, od-odcepa pri označeni banovinski
cesti onstran železniškega tira do zapadnega konca žel.
tovornega skladišča v dolžini 306 m in širini 5 m.

Banove uredbe.
189.

Razglas
^

o kategorizaciji dovoznih cest k želez
niškim postajam na območju Dravske
banovine.
Na temelju § 7. zakona o nedržavnih cestah z dne
8. maja 1929., Ur. 1. 247/60> ter po predhodnem zasli
šanju direkcije državnih železnic y Ljubljani in krajev
nih interesentov sem e pravnomočnim odlokom V-No. 345/1
2 dne 14 januarja 1933.

proglasil
za dovozne ceste k železniškim. postajam na območju
Dravske banovine naslednje javne ceste:
/

•

•

•

I.' Sreski cestni okraj Brežice.
1. Pri železniški postaji B r e ž i c e :
,
a) cestno progo pri odcepu od banovinske ceste II.
r
&da ät. 128 Brežice—Sp. Pobanica—Zdole do postajnega
poslopja v dolžini 63 m in širini 8 on s postajnim pred
prostorom 60X10 m,
.
b) cestno progo pri. odcepu .od- označene banovinske
°e9te, onstran, železniškega tira vzporedno z železniško
P.rogo do tira št. 5 v dolžini 195 m in širini 6 m,
c) cestno progo od odcepa pri banovinski cesti II.
*eda št. 207 Brezina—Dečna, sela—Sromlje do vzhodnega
izhoda s postajnega manipuJacijskega prostora v dolžini
120 m in širini 6 m;
2. pri železniški postaji S e v n i c a :
" cestno progo, ki veže banovinsko cesto II. reda št. 68
Trbovlje—Zidani most—Sevnica—Rajhenburg—Videm z
^lezniško postajo, v dolžini 115 m in širini 6 m s postaj
a m predprostorom 28X13 m;
"
, 3« pri železniški postaji V i d e m - K r š k o ;

II. Sreski cestni okraj Celje.
1. Pri železniški postaji C e l j e :
cestno progo od odcepa, pri banovinski cesti I..reda
št. 21 Celje—Rogatec med železniškim nadvozom in Voglajno do železniškega manipulacijskega prostora v dol
žini 116 m in približni širini 13 .m z razširjenim deiom
pri odcepu od označene banovinske ceste;
'
'••'
2. pri železniški postaji. P e t r o v c e :
cestno progo, ki Veže banovinsko cesto II. reda št. 67
St. Pavel—Kasaze—Arja vas z železniško postajo, do
ograje na; vzhodni strani postajnega poslopja, v dolžini
91 m in širini 6 m;
3. pri železniški postaji P o l z e l a — B r a s l o v & e :
cestno progo od banovinske ceste I. reda št. 16 Dravo
grad—Šoštanj—Letuš—Sv. Peter v Savinjski dolini do že
lezniškega; tovornega skladišča v dolžini 102 m in širini
6 m s postajnim predprostorom 56X10 m;
4. pri. železniški postaji Sv. J u r i j o b j u ž., ž e 
leznici:
cestno progo od banovinske ceste L .reda štev. 21
Celje—Rogatec do postajnega poslopja v dolžini 229 m
in širini 7 m z odcepom pred postajnim poslopjem, do
ograje pri železniškem tovornem skladišču v dolžini 34 m
in širini 6 m;
5. pri. železniški postaji Št. P e t e r v S a v i n j 
ski dolini :
cestno progo od državne ceste št. 50 Ljubljana—Trojane-^Celje do postajnega poslopja v dolžini '154 m in
širini 6 m;
6. pri železniški'postaji Ž a l e c :
cestno progo od občinske ceste I. reda Žalec—Griže
do postajnega poslopja, odnosno do železniškega tovor
nega skladišča v dolžini 200. m in širini 6 m, odnosno
v širini približno 15 m na dolžino 80 m.
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III. Sreski cestni okraj Črnomelj.

1. Pri železniški postaji Č r n o m e l j :
cestno progo od banovinske ceste I. reda št. 12
Metlika—Črnomelj do postajnega poslopja v dolžini
95 m in širini 6 m, odnosno 9 m na dolžino 42 m s*
postajnim predprostorom ,70X10 m;
2. pri železniški postaji R o ž n i d o l — P r i b i š j e :
cestno progo od banovinske ceste II. reda št. 120
Kandija—Laze—Gaber do postajnega poslopja v dolžini
165 m in širini 6 m;
3. pri železniški postaji v S e m i č u :
cestno progo od banovinske ceste II. reda št. 123
Gaber—Metlika—Božakovo (Semič—Kot) do ograjenega
železniškega manipulacijskega prostora v dolžini 572 m
in širini 6 m, odnosno 14 m pred postajo.
IV. Sreski cestni okraj Dolnja Lendava.
1. Pri železniški postaji B e l t i n c i :
cestno progo od odcepa pri banovinski cesti I. reda
št. 27 Dolnja Lendava—Beltinci—Murska Sobota do
železniške postaje v dolžini 451 m in širini 5 m ца
dolžino 256 m pri odcepu od označene banovinske ceste
in dalje v širini 4 m s postajnim predprostorom
27X9 m;
2. pri železniški postaji D o l n j a L e n d a v a :
cestno progo od državne ceste št. 47 Čakovec—
Dolnja Lendava do postajnega poslopja v dolžini 69 m
in širini 6*50 m.
V. Sreski cestni okraj Gornjigrad.
Pri železniški postaji Š m a r t n o o b P a k i :
cestno progo od banovinske ceste I. reda št. 16
Šoštanj—Letuš do postajnega poslopja v dolžini 134 m
in širini 6 m na dolžino 120 m ter 40 m na dolžino 14 m.
VI. Sreski cestni okraj Kamnik.
1. Pri železniški postaji D o m ž a l e ;
cestno progo od državne ceste št. 50 Ljubljana—
Trojane—Celje do ograje na severni strani postajnega
poslopja v dolžini 183 m in širini 8 m na dolžino 150 m
ter 10 m na dolžino 33 m;
2. pri železniški postaji T r z i n :
cestno progo od odcepa pri označeni državni cesti
št. 50 do postajnega poslopja v dolžini približno 120 m
in širini 4 m s postajnim predprostorom 34X6 m.

4. pri železniški postaji S t a r a c e r k e v :
cestno progo od odcepa pri občinski cesti II. reda
Stara cerkev—zveza z državno cesto št. 52 pri gostilni
Tschinkel do ograje železniškega manipulacijskega pro
stora v dolžini 56 m in širini 8 m;
5. pri železniški postaji V e l i k e L a š č e :
cestno progo od državne ceste št. 52 Škofljica—
Kočevje do postajnega poslopja v dolžini 1254 m in
širini 5 m na dolžino 1200 m ter 15 m na dolžino 54 m.
"VIII. Sreski cestni okraj Konjice.
1. Pri železniški postaji K o n j i c e :
cestno progo od državne ceste št. 50 Ljubljana—
Celje—Konjice do železniškega manipulacijskega .pro
stora vzhodno od postajnega poslopja v dolžini 156 m
in širini 4 m s postajnim predprostorom 67X10 m, in s
paralelnim odcepom ob skladiščnem prostoru v dolžini
65 m in širini 2-5 m;
2. pri železniški postaji L o č e :
cestno progo: od banovinske ceste II. reda št. 89
Konjice—Poljčane do postajnega poslopja v dolžini 130 m
in širini 4 m;
3. pri železniški postaji Z r e č e :
cestno progo od občinske ceste Zreče—Boharina do
postajnega poslopja v dolžini 163 m in širini 6 m.
IX. Sreski cestni okraj Kranj.
1. Pri železniški postaji D u p l j e :
cestno progo od državne ceste št. 51 Naklo—Tržič—
Ljubelj do postajnega poslopja v dolžini 112 m in širini
6 m s postajnim predprostorom 25X11 m;
2. pri železniški postaji v Kranj-u:
cestno progo od banovinske ceste II. reda št. 175
Kranj—Besnica, ki se prične pri odcepu od državne
ceste št. 2 v km 643-760, do ograje na zapadni strani
postajnega poslopja, v dolžini 170 m in širini 8 m; '
3. pri železniški postaji N a k l o :
cestno progo od državne ceste št. 51 Naklo—Ljubelj
do postajnega poslopja v dolžini 120 m in širini 4 m s
postajnim predprostorom 28X10 m;
4. pri železniški postaji Škofja L o k a :
postajni pcedprostor v dolžini 82 m in širini 14 m;
5. pri železniški postaji T r ž i č :
cestno progo od državne ceste št. 51 Ljubeljska
cesta do postajnega.poslopja v dolžini 780 m in v širini
5 m z objekti na njej.
Ta cesta je prpvnomočno kategorizirana za želez
niško dovozno cesto z odločbo ministrstva za gradbe
br. 40.172/31 z dne 28. decembra 1931.

VIL Sreski cestni okraj Kočevje.

X. Sreski cestni okraj Krško.

1. Pri železniški postaji K o č e v j e :
cestno progo od državne ceste št. 52 Škofljica—
Kočevje—Livold do ograje železniškega manipulacijske
ga.prostora pri postajnem poslopju v dolžini 466 m in
širini 7 m na dolžino 272 m ter 8-8 m na dolžino 194 m;
2. pri železniški postaji O r t e n e k :
cestno progo od označene državne ceste št. 52 do
postajnega poslopja v dolžini 10 m in širini 6 m s
postajnim predprostorom, 45X10 m;
8. pri železniški postaji R i b n i c a :
cestno progo od označene državne ceste št. 52 do
ograjenega železniškega manipulacijskega prostora na
Južni strani postajnega poslopja v dolžini 405 m in širini
7 m s postajnim predprostorom 35X17. m;

1. Pri železniški postaji M o k r o n o g — B i s t r I c a :
cestno progo od banovinske ceste I. reda št. 20
(Trebnje)— Kanuja gora—Mokronog—Boštanj do postaj
nega skladišča v dolžini 106 m in širini 7 m;
2. pri železniški postaji Št. J a n ž n a D o l e n j s k e m !
cestno progo od banovinske ceste II. reda št. 70
Radeče—Tržišče- do postajnega poslopja v dolžini 9 ш
in širini 9 m s postajnim predprostorom 40X7 m.
XI. Sreski cestni okraj Laško.
1. Pri železniški postaji H r a s t n i k :
cestno progo od banovinske ceste II. reda št. 68
Trbovlje—Zidani most—Videm do ograje železniškega
manipulacijskega prostora y dolžini 157 m in širini 5 mi
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2. pri železniški postaji L a š k o :
cestno progo od banovinske ceste I. reda št. 32
Radeče—Zidani most—Laško—Celje do ograje pri želez
niškem skladiščnem prostoru na koncu postajnega po
slopja v dolžini 120 m in širini 5 m; ta cesta je pravno
močno kategorizirana za železniško dovozno cesto z
odločbo, kraljevske banske uprave V-No. 357/4 iz
leta 1931.;
3. pri železniški postaji Z i d a n i m o s t :
cestno progo od označene banovinske ceste I. reda
št. 32 na levem bregu Savinje do ograjenega prostora
železniškega tovornega skladišča v dolžini 92 m in
širini 6 m.
XII. Sreski cestni okraj Litija.
1. Pri železniški postaji K r e s n i c e :
cestno progo od banovinske ceste II. reda št. 58
Ljubljana—Besnica—Šmartno na vzhodni strani vasi
Kresnice do zapadnega konca postajnega poslopja v
dolžini 182 m in širini 4 m;
2. pri železniški postaji L i t i j a :
cestno progo od banovinske ceste II. reda št. 59
Ljubljana—Sv. Jakob—Litija do ograjenega železniškega
manipulacijskega prostora v dolžini 135 m in širini 10 m
s postajnim predprostorom;
3. pri železniški postaji R a d o h o v a v a s :
cestno progo od državne ceste št. 2 Novo mesto—
Ljubljana do postajnega poslopja v dolžini 106 m in
Širini 5 m odnosno 10 m pred postajnim poslopjem;
4. pri železniški postaji S t i č n a :
cestno progo od banovinske ceste II. reda št. 73
Mleševo—Krka do postajnega poslopja v dolžini 160 m
in širini 7 m, odnosno 15 m na dolžino 26 m;
5. pri železniški postaji Z a g o r j e :
cestno progo od banovinske ceste št. 62 Latkova
vas—Marija Reka—Trbovlje—Zagorje do postajnega po
slopja z objekti na njej v dolžini 140 m in širini 5 m,
odnosno 14 m na dolžino 70 m.
XIII. Sreski cestni okraj Ljubljana.
1. Pri železniški postaji B o r o v n i c a :
cestno progo od banovinske ceste II. reda št. 56
Vrhnika—Borovnica—Podpeč do postajnega poslopja v
dolžini 569 m in širini cca 5 m s postajnim predprosto
rom do ograje vzhodno od postajnega poslopja v dolžini
35 m in širini 20 m;
2. pri železniški postaji B r e z o v i c a :
cestno progo od državne ceste št. 49 Ljubljana—
Planina do postajnega poslopja v dolžini 587 m in širini
6 m s postajnim predprostorom 44X12 m;
3. pri železniški postaji C u š p e r k :
cestno progo od banovinske ceste II. reda št. 75
(Grosuplje)—Račna—Zdenska
vas—Zvirče—Fužine z
obema uvoznima kriloma do postajnega poslopja v dol
žini 82 m in širini 5 m s postajnim predprostorom
4
5X10 m;
,
4. pri železniški postaji D r e n o v g r i č :
cestno progo od banovinske ceste II. reda št. 50
Dobrava—Lučna—Gorenja vas do postajnega poslopja
v
dolžini 65 m in širini 4 m s postajnim predprostorom
34X10 m ;
5- pri železniški postaji G r o s u p l j e :
cestno progo od državne ceste št. 2 Novo mesto—
T.
L
iubljana do postajnega poslopja y dolžini 254 m in širini

6 m z odcepom proti postajnemu skladišču v dolžini
32X5 m;
6. pri železniški postaji L a z e :
• cestno progo od banovinske ceste II. reda št. 58
Ljubljana—Besnica—Šmartno v dolžini 150 m in širini
4 m do postajnega poslopja;
7. pri železniški postaji L j u b l j a n a dol. k o l o 
dvor :
cestno progo od državne ceste št. 2 Novo mesto—
Ljubljana do postajnega poslopja v dolžini 99 m in širini
12*50 m s postajnim predprostorom 57X15 m;
8. pri železniški postaji L o g :
cestno progo od banovinske ceste II. reda št. 55
Log—Podpeč do postajnega poslopja v dolžini 60 m in
širini 4 m, odnosno 7 m na' dolžino 35 m;
9. pri železniški postaji M e d v o d e :
cestno progo od državne ceste št. 2 Ljubljana—
Jesenice do postajnega skladišča v dolžini 58-5 m in
širini 6 m s postajnim predprostorom v izmeri 25X13 m,
odnosno 10X6 m;
10. pri železniški postaji Š k o f l j i c a :
cestno progo od državne ceste št. 2 Novo mesto—
Ljubljana do postajnega poslopja v dolžini 48 m in širini
6 m s postajnim predprostorom 50X14 m;
11. pri železniški postaji Š m a r j e — S a p :
cestno progo od označene državne ceste št. 2 do
postajnega poslopja v dolžini 60 m in širini 6 m z
odcepom proti skladišču v dolžini 33 m in širini 5 m;
12. pri železniški postaji V r h n i k a :
* cestno progo od državne ceste št. 49 Ljubljana—
Vrhnika—Planina do postajnega poslopja v dolžini 162 m
in širini 11 m s postajnim predprostorom 82X10 m;
13. pri železniški postaji Z a 1 o g :
cestno progo od banovinske ceste 1Г. reda št. 58
Ljubljana—Besnica—Šmartno do postajnega poslopja v
dolžini 160 m in širini 7*50 m.
XIV. Sreski cestni okraj Ljutomer.
1. Pri železniški postaji B u č e č o v c i :
cestno progo od banovinske ceste I. reda št. 26
Ormož—Ljutomer—Gornja Radgona do postajnega po
slopja v dolžini 38 m in širini 5 m s postajnim pred
prostorom 24X11 'm;
2. pri železniški postaji G o r n j a R a d g o n a :
cestno progo od označene banovinske ceste I. reda
št. 26 do postajnega poslopja v dolžini 100 m in širini
5 m s postajnim predprostorom 34X6 m;
3. pri železniški postaji K r i ž e v c i :
cestno progo od označene banovinske ceste št. 26
do postajnega poslopja, odnosno do tovornega skladišča
v dolžini 135 m in širini 5 m;
4. pri železniški postaji L j u t o m e r , g l a v n i
kolodvor:
cestno progo od označene banovinske ceste št. 26
do postajnega poslopja v dolžini 37 m in širini 5 m,
od tu pa mimo tovornega skladišča v dolžini 275 m in
širini 5 m;
5. pri železniški postaji S l a t i n a — R a d e n c i :
cestno progo od označene banovinske ceste št. 26
do postajnega poslopja v dolžini 20 m in širini 8 m s
postajnim predprostorom 53X6/m;
6. pri železniški postaji V e r z e j 1 :
cestno progo od označene banovinske ceste št. 26
do postajnega poslopja v dolžini 91 m in širini 5 m s
postajnim predprostorom 28X10 m.
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XV. Sreski cestni okraj Logatec.

1. Pri železniški postaji L o g a t e c :
cestno progo od banovinske ceste II. reda št. 54
Dolenji Logatec—Planina do postajnega poslopja v dol
žini približno 350 m in širini 6 m, od tu dalje po želez
niškem svetu do južnega konca železniškega kolodvor
skega skladišča v dolžini približno 130 m in širini 6 m
s postajnim predprostorom, kolikor služi ta prostor za
cestni promet; ta cesta je pravnomočno kategorizirana
za železniško dovozno cesto z odločbo kralj, banske
uprave V-No. 1104/2 z dne 7. aprila 1932.;
2. pri železniški postaji R a k e k :
postajni predprostor v dolžini 53 m in širini 30 m
v priključku na banovinsko cesto II. reda št. 28 Nov
Rakek—Ivanje selo—Laze.
XVI. Sreski cestni okraj Maribor.
1. Pri železniški postaji B i s t r i c a :
cestno progo od banovinske ceste II. reda št. 87
Selnica—Ruše—Maribor do postajnega poslopja- in tovor
nega skladišča v dolžini 208 m in širini 4 m, odnosno v
dolžini približno 90 m in širini 5 m s postajnim pred
prostorom 33X10 m, odnosno 14X9 m;
2. pri železniški postaji F a l a :
cestno progo od občinske ceste Sv. Marija v Pušča
vi—Fala—zveza s Podravsko cesto Maribor—Dravograd
v dolžini 132 m in širini 5 m;
3. pri železniški postaji M a r i b o r , g l a v n i k o l o 
dvor:
a) cestno progo od odcepa pri Aleksandrovi cesti
mimo postaje nazaj na Aleksandrovo cesto v dolžini
204 m in širini cca 8X13 m,
b) cestno progo od odcepa pri Meljski cesti do
ograjenega železniškega manipulacijskega prostora v
dolžini 194 m in širini 9'5 m;
4. pri železniški postaji M a r i b o r , k o r o š k i
kolodvor :
cestno progo od odcepa pri Smoletovi ulici mimo
postajnega poslopja s pravokotnim priključkom na bano
vinsko cesto II. reda št. 87 Selnica—Ruše—Maribor
(Črtomirova ulica) v skupni dolžini približno 300 m in
širipi cestišča približno"6 m;
5. pri železniški postaji P e s n i c a :
cestno progo od državne ceste št. 50 Maribor—
Št. Ilj—avstrijska meja do postajnega poslopja v dolžini
približno 250 m in širini približno 8 m s postajnim
predprostorom 47X12 m, odnosno 13X4 m;
' '
6. pri železniški postaji" P o l j č a n e :
cestno progo od banovinske ceste I. reda št. 22
(Slovenska Bistrica)—Poljčane—Mestinje do ' postajnega
poslopja v dolžini 114 m in širini 7 m s postajnim
predprostorom 71X15 m;
7. pri železniški postaji P r a g e r s k o :
cestno progo od, banovinske ceste II. reda št. 93
Slovenska Bistrica—Šikole—Hajdina do postajnega po
slopja v dolžini 202 m in širini 9 m;
8. pri železniški postaji R a č e — F r a m :
cestno progo od banovinske ceste II. reda št. 94
Ptuj—Rače—(Fram) do postajnega poslopja, odnosno do
skladišča v dolžini 242 m in širini 6 m s postajnim
predprostorom 14X8 m;
9. pri železniški postaji Ruše-:
cestno progo od ' banovinske ceste II. redâ št. 87
Selnica—Ruše—Maribor do postajnega poslopja v dol

žini 144 m in širini 4 m s postajnima predprostoroma
42X10 m in 16X6 m;
10. pri železniški postaji S l o v e n s k a B i s t r i c a —
mesto:
cestno progo od državne ceste št. 50 Ljubljana—
Maribor—Št. Ilj mimo postajnega poslopja nazaj do
državne ceste v dolžini 100 m in širini 5 m;
11. pri železniški postaji Sv. L o v r e n c n a P o 
horju :
dovozni prostor pred postajo v površini 25X11 m
in 41X6 m.
XVII. Sreski cestni okraj Metlika.
1. Pri železniški postaji G r a d a c :
cestno progo od banovinske ceste I. reda št. 12
Metlika—Črnomelj do postajnega poslopja v dolžini
60 m in širini 5 m s postajnim predprostorom 50X11 m;
2. pri železniški postaji M e t l i k a :
cestno progo od državne ceste št. 28 Karlovec—
Metlika—Novo mesto do postajnega poslopja v dolžini
115 m in širini 6 m s
postajnim predprostorom
88X11 m.
XVIII. Sreski cestni okraj Murska Sobota,
1. Pri železniški postaji G o r e n j a L e n d a v a —
Mačkovci:
cestno progo od banovinske ceste I. reda štev. 28
Martjanci—Boreča do postajnega poslopja v dolžini 74 m
in širini 6 m s postajnim predprostorom 16X12 m;
2. pri železniški postaji H o d o š :
cestno progo od občinske ceste Pertoča—Hodoš do
postajnega poslopja v dolžini 81 m in širini 6 m;
3. pri železniški postaji M u r s k a S o b o t a :
cestno progo od banovinske ceste I. reda štev. 27
Dolnja Lendava—Beltinci—Murska Sobota do postajnega
poslopja v dolžini 300 m in širini 8 m s postajnim pred
prostorom 36X11 m;
4. pri železniški postaji P e t r o v c i — K r i ž e v c i :
cestno progo od občinske ceste Petrovci—Križevci
do postajnega poslopja v dolžini 121 m in širini 6 m s
postajnim predprostorom 20X9 m;
5. pri železniški postaji P u c o n c i :
cestno progo od občinske ceste Gorice—Puconci—
Rimska carda do postajnega poslopja v dolžini 81 m in
širini 7 m;
6. pri železniški postaji Š a l o v c i :
cestno progo od občinske ceste Pertoča—Hodoš do
postajnega poslopja v dolžini 69 m in širini 7 m s postaj
nim predprostorom 16X8 m.
XIX. Sreski cestni okraj Novo mesto:
1. Pri železniški postaji K a n d i j a :
cestno progo od banovinske ceste II. reda št. 120
Kandija—Laze—Gaber do postajnega poslopja v dolžini
69 m in širini 6 m s postajnim predprostorom 25X9 m;
2. pri železniški postaji M i r n a :
cestno progo od odcepa pri banovinski cesti I. reda
št. 20 (Trebnje)—Kamna gora—Mokronog do ograjenega
železniškega manipulacijskega prostora v dolžini pri
bližno.160 m in širini 6 m;
, •
• 3. pri železniški postaji Mi r n a p e6 :
cestno progo od občinske ceste Mirna peč—Sv. JurÜ
do postajnega poslopja v dolžini «193 m in širini 5 m;
- 4. pri železniški postaji N o v o m e s t o :
cestno progo od državne ceste št. 2 Novo mesto—

:,. tìSisi
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Ljubljana do postajnega skladišča v dolžini 206 in in
širini 8 ш;
5. pri železniški postaji S . t r a ž a - T o p l i c e :
cestno progo od banovinske ceste II. reda št. 38/Nov.
,Bršljin—Gornja Straža do postajnega poslopja v dol
žini 279 m in širini 8 m s postajnim predprostorom
28X13 m;
6. pri železniški postaji T r e b n j e :
cestno progo od državne ceste št. 2 Novo mesto—
Ljubljana do postajnega. poslopja v dolžini 80 m in
širini 6 m s postajnim predprostorom 45X11 m;
7. pri železniški postaji U r š n a s e l a :
cestno progo od banovinske ceste H. reda št. 120
Kandija—Laze—Gaber do postajnega skladišča v dolžini
451 m in širini 6 m;
,
8. pri železniški postaji V e l i k a L o k a :
cestno progo od banovinske ceste II. reda štev. 58
Ljubljana—Besnica—Velika Loka do postajnega poslopja
v dolžini 26 m in širini 10 m s postajnim predprostorom
28X8 m.
'
XX. Sreski cestni okraj Prevalje:
1. Pri železniški postaji P r e v a l j e :
cestno progo od banovinske ceste I. reda štev. 17
Dravograd—Črna do postajnega poslopja v dolžini 233 m
in širini 9 m s postajnim predprostorom 65X12 m;
2. pri železniški postaji V u h r e d — M a r e n b e r g :
cestno progo od odcepa pri banovinski cesti II. reda
št. 84 Marenberg—Ribnica—Brezno do postajnega po
slopja v dolžini približno 272 m in Širini 5 m s postaj
nim predprostorom 46X2-5 m;
3. pri železniški postaji V u z e n i c a — M u t a :
cestno progo od odcepa pri banovinski cesti II. reda
št. 54/Nov Vuzenica—Muta—Gortina do ograjenega želez
niškega manipulacijskega prostora pri kolodvorskem po
slopju v dolžini približno 500 m in širini 5 in z mostom
čez Vuzeniški potok in postajnim predprostorom
19X16 m.
XXI. Sreski cestni okraj Ptuj.

ograje postajnega predprostora mimo tovornega skladišča
in postajnega poslopja v dolžini 287 m in širini 5 m;
6. pri železniški postaji Sv. L o v r e n c n a D r a v 
skem polju:
cestno progo od odcepa pri občinski cesti Zupečja
vas—Sv. Lovrenc—Strnišče (km 3.500), do postajnega
poslopja v dolžini 147 m in širini 4 m.
XXII. Sreski cestni okraj Radovljica.
I

1. Pri železniški postaji B l e d - j e z e r o : ,
cestno progo od banovinske ceste II. reda št. 178
(Javornik)—Rečica—Bled do postajnega poslopja v dol
žini 627 m in širini 6 m s postajnim predprostorom
152X10 m;
2. pri železniški postaji B o h i n j s k a B e l a . :
cestno progo od banovinske ceste I. reda štev. 2
Lesce—Bohinjska Bistrica mimo postajnega poslopja do
skladišč v dolžini'200 m in širini 6-5 m;
3. pri železniški postaji B o h i n j s k a B i s t r i c a :
cestno progo od odcepa pri označeni banovinski
cesti I. reda št. 2 (km 31.050) do postaje y dolžini 648 m
in širini 6 m (brez hodnika) s postajnim predprostorom
do ograjenega; železniškega manipulacijskega prostora
y površini 70X13 m;
4. pri železniški postaji D o b r a v a — V i n t g a r :
cestno progo od banovinske ceste II. reda št. 178
(Javornik)—Bled do postaje v dolžini 28 m in širini
5 m s postajnim predprostorom 49X13' m;
5. pri železniški postaji D o v j e — M o j s t r a n a :
cestno progo od državne ceste št. 2 Ljubljana—
Jesenice—Kranjska gora do vrtne ograje za postajnim
'poslopjem v dolžini 172 m in širini 5 m;
6. pri železniški postaji K r a n j s k a g o r a : ,
cestno progo od označene državne ceste (Podkorenska cesta) do. postajnega. poslopja v dolžini 222 m in
širini 5 m s postajnim predprostorom 68X11 m;
7. pri železniški postaji L e s c e — B l e d :
cestno progo od banovinske ceste I. reda štev. 2
Lesce—Bohinjska Bistrica mimo postajnega poslopja do
skladišča v dolžini 152 m in širini 7,60 m s postajnim
predprostorom 106X18 m;
8. pri železniški postaji No m e n j :
cestno progo od označene banovinske ceste I. reda
štev. 2 do postajnega poslopja v dolžini 318 m in širini
4*50 m s postajnim predprostorom 44X8 m;
9. pri železniški postaji P o d n a r t — K r o p a :
cestno progo od banovinske ceste II. reda štev. 40
Podnart—Kamna gorica mimo postaje do skladišč v. dol
žini 236 m in širini 4-50 m;
10. pri železniški postaji R a t e č e - P l a n i c a :
a) cestno progo od odcepa pri banovinski cesti
I. reda št. 1 Podkoren—Rateče do postajnega poslopja
v dolžini približno 500 m in širini 4 m; :
b) cestno progo od odcepa pri občinski cesti Pla
nica—Rateče do železniškega skladišča označene postaje
v dolžini približno 30 m in širini 4 m;
11. pri železniški postaji S l o v e n s k i J a v o r n i k " :
cestno progo od državne ceste štev. 2 Ljubljana—
Jesenice do postajnega poslopja v dolžini 125 m in širi
ni 3-40 m.

1. Pri železniški postaji I v a n j k o v c i :
cestno progo od odcepa pri banovinski cesti I. reda
št. 26 Ormož—Ljutomer do postaje v dolžini 385 m in
Širini 6 m;
2. pri železniški postaji M o š k a n j c i :
^
a) cestno progo od banovinske ceste II. reda št. 45/
Nov. Moškanjci—Muretinci—(Bori) do postajnega po
slopja v dolžini 48 m in širini 7. m s postajnim pred
prostorom 20X5 m;
b) cestno progo od odcepa pri označeni banovinski
cesti št. 45/Nov. onstran železniškega tira do ograje že
lezniškega manipulacijskega prostora v dolžini 125 m in
Širini 6 m;
3. pri železniški postaji O r m o ž :
cestno progo od banovinske ceste I. reda štev. 38
Ormož—meja Savske banovine do postajnega poslopja
v
dolžini 290 m in širini 5 m; ' _
4. pri železniški postaji P t u j :
cestno progo od odcepa pri državni cesti štev. 17
Maribor—Ptuj—Ormož na desni strani železniške proge
Pr
agersko—Kotoriba do železniškega skladišča v dolžini
3l
2 rn in širini 6-5 m, odnosno 5'6 m na'dolžino 122 proti
XXIII. Sreski cestni okraj Slovenigraclec:,
skladišču;
1. Pri železniški postaji D ö v ž e :
5. pri železniški postaji S r e d i š č e :
cestno progo od banovinske ceste I. reda štev. 48
cestno progo, ki pelje vzporedno z železniško progo Dravograd^Slovenjgradec—Velenje do postajnega, po^ km 0.580 (odcep obč. ceste proti Dravi) • do vzhodne
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slop ja v dolžini 98-50 m in širini 6 m s postajnim predprostorom 56X10 ni;
2. pri železniški postaji D r a v o g r a d - M e ž a :
a) cestno progo od označene banovinske ceste št. 16
do postajnega poslopja v dolžini 125 m in širini 6-m s
postajnim predprostorom,
b) cestno progo od odcepa pri označeni banovinski
cesti št. 16 proti zahodu k železniškemu tovornemu skla
dišču v dolžini 240 m in širini 6 m;
3. pri železniški postaji G o r n j i D o l i č :
cestno progo od banovinske ceste I. reda Gornji
Dolič—Vojnik do postajnega poslopja v dolžini 340 m in
širini 6 m s postajnim predprostorom 95X10 m;
4. pri železniški postaji M i s 1 i n j e :
cestno progo od banovinske ceste I. reda št. 16 Dra
vograd—Velenje do postajnega skladišča v dolžini 74 m
in širini 6 m s postajnim predprostorom 35X13 m;
5. pri železniški postaji Sv. J e d e r t :
cestno progo od označene banovinske ceste št. 16 do
postajnega poslopja, odnosno skladišča v dolžini 63 m in
širini 14 m;
6. pri železniški postaji Š o š t a n j :
cestno progo od banovinske ceste I. reda št. 16 Šo
štanj—Letuš do postajnega poslopja, odnosno skladišča
v dolžini 155 m in širini 9 m;
7. pri železniški postaji T u r i š k a v a s :
• cestno progo od označene banovinske ceste I. reda
št. 16 Dravograd—Velenje do postajnega poslopja v dol
žini 221 m in širini na 150 m 5 m in na 71 m 6 m z
razširitvijo na 11 m v dolžini 35 m;
8. pri železniški postaji V e l e n j e :
cestno progo od označene banovinske ceste št. 16
Velenje—Šoštanj—Letuš do postajnega poslopja, odnos
no skladišča v dolžini 238 m in širini 7 m.
XXIV. Sreski cestni okraj Šmarje pri Jelšah.

b) cestno progo od navedene banovinske ceste proti
tovornemu skladišču v dolžini 90 m in širini 4 m;
7. pri železniški postaji R o g a t e c :
cestno progo od banovinske ceste I. reda št. 21 Ce
lje—Rogatec do postajnega poslopja v dolžini 98 m in
širini 6 m s postajnim predprostorom 42X10 m;
8. pri železniški postaji Sv. R o k — L u p i n j a k :
cestno progo od navedene banovinske ceste št. 21
Rogatec—meja Savske banovine do postajnega poslopja v
dolžini 35 m in širini 5 m s postajnim predprostorom
40X20 m;
9. pri železniški postaji Š m a r j e p r i J e l š a h :
cestno progo od odcepa pri navedeni banovinski ce
sti I. reda št. 21 Celje—Šmarje pri Jelšah do postajnega
poslopja^ v dolžini, približno 170 m in širini 6 m s po
stajnim predprostorom 44X12 m.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
' dne 15. marca 1933.
V-No. 345/1.
, .. ,
v
Namestnik bana, pomočnik:
dr. Pirkmajer Otmar s. ,r.

190.

Objave banske uprave
o pobiranju občinskih trošarin
v letu 1933.
II. No. 4735/1.
Občina Andrena, v srezu mariborskem levi breg,
bo pobirala od dneva, razglasitve v >Službenem listu«
v letu 1933. 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 27. marca 1933.

1. Pri železniški postaji D o b o v e c :
cestno progo od banovinske ceste I. reda št. 21 Ce
lje—Rogatec—meja Savske banovine do postajnega po
slopja v dolžini 32 m in širini 12 m s. postajnim pred
prostorom 43X12 m;
2. pri železniški postaji G r o b e l n o :
II. No. 546/1. . .
;
cestno progo od odcepa pri označeni banovinski ce
Občina
Braslovče,,
v srezu celjskem, bo pobirala od
sti št. 21 Celje—Rogatec do postajnega poslopja s postaj
dneva
^razglasitve
v
»Službenem
listu« v letu 1933. na
nim predprostorom in z odcepom do ograje železniškega
tovornega skladišča v dolžini 110 m in širini 5 m, od slednje občinske trošarine:
a) od 100 1 viha Din 100—,
nosno v dolžini 130 m in širini 5 m;
b).
od 100 1 .vinskega/mošta Din 1Ò0-—,
3. pri železniški postaji
Kostrivnica-Podc)
od
100 1 piva Din 50-—,
plat:
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja,
cestno progo od banovinske ceste I. reda št. 22 (Slo
1
venska Bistrica)—Poljčane—Mestinje do postajnega po ruma in konjaka Din 5 —,
d) od goveda riađ-'l letom Din 15'—,
slopja v dolžini 26 m in širini 5 m s postajnim pred
e) od goveda pobVl letom Din 10-—,
prostorom 25X8 m;
f) od prašičev Din 10*—,
4. pri železniški postaji M e s t i n j e :
g)
od 1Ò0 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 15—.
' cestno progo od banovinske ceste I. reda št. 21 Ce
lje—Rogatec do postajnega poslopja v dolžini 7 m in ši Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
rini 12 m s postajnim predprostorom 27X10 m;
dne 30. jnarca 1933.
6. pri železniški postaji P o n i k v a :
cestno progo od banovinske ceste II. reda št. 96 Pe- II. No. 4971/1.
noje—Ponikva—Teharje do postajnega poslopja v dol
. Občina Buče, v srezu šmarskem, bo pobirala od
žini 135 m s postajnim predprostorom 114X25 m;
dneva razglasitve «v »Službenem listu« v letu 1933. na
6. pri železniški postaji R o g a š k a ' S l a t i n a :
slednje občinske trošarine:
a) cestno progo od. banovinske ceste I. reda št. 21
a) od 100 1 vina Din 100-—,
СеЏе—Rogatec do postajnega poslopja v dolžini 48 m in
- b) od goveđa nad 1 letom Din 15-—,
Širini 6 m s postajnim predprostorom 42X10 m,
c) od goveda pod 1 letom Din 10-—,

28.. kos.
č) od prašičev Din 5-—,
d) od drobnice Din 5 - —,
e) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 35—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 27. marca 1933.
II. No. 6321/1.
Občina Gorjane, v srezu Šmarskem, bo pobirala od
dneva razglasitve v >Službenem listu« v letu 1933. na
slednje občinske trošarine:
a) od 100 1 vina Din 100—,
b) od goveda nad 1 letom Din 24*—,
c) od goveda pod 1 letom Din 12—,
č) od prašičev Din 12—,
d) od drobnice Din 5-—,
e) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 20—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 26. marca 1933.
II. No. 8249/2.
Občina Murski črnci, v srezu murskosoboškem, bo,
pobirala od dneva razglasitve v >Službenem listu« v letu
1933. občinsko trošarino po Din 1 0 0 — o d 100 litrov vina.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
ч
dne 25. marca 1933.
II. No. 4600/1.
Občina Na Ranci, v srezu mariborskem levi breg, bo
pobirala od dneva razglasitve v >Službenem listu« v letu
1933. 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 6-—,
d) od goveda nad 1 letom Din 5—,
e) od goveda pod 1 letom Din 5—,
f) od prašičev Din 5 — , .
g) od drobnice Din 5*—.
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č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja,
ruma in konjaka Din 5-—.

likerja,

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 26. marca 1933.
II. No. 2194/1.
Občina Presečno, v srezu šmarskem, bo pobirala od
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933. na
slednje 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 25. marca 1933.
II. No. 2601/1.
Občina Ranjkoveç, v srezu šmarskem, bo pobirala
od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933.
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 5*—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 25. marca 1933.
II. No. 2873/1.
Občina Sp. Sečevo, v srezu_ šmarskem, bo pobirala
od dneva razglasitve v »Službenem listu« y letu 1933.
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 26. marca 1933.
.

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 28. marca 1933.

II. No. 3155/1.
Občina Srednja Bistrica, v srezu dolnjelendavskem,
bo pobirala od dneva /ažglasitve v »Službenem listu« y
letu 1933. 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—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 27. marca 1933.

H. No. 8276/2.

II. No. -6045/1.

Občina Nuskova, v srezu. murskosoboškem, bo, po
birala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu
1933. naslednje občinske trošarine:
a) od 100 1 vina Din 100—,
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100—.

Občina Sv. Marjeta ob Pesnici, v srezu mariborskem
levi breg, bo pobirala od dneva razglasitve v »Službe
nem listu« v letu 1933. naslednje občinske trošarine:
a) od 100 1 vina Din 100—,
b) od goveda nad 1 letom Din 5v—,
c) od goveda pod 1 letom Din 2-50.

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 24. marca 1933.
K. No. Б089/1.
Občina Pilštanj, v srezu šmarskem, bo pobirala od
^ûeva razglasitve v »Službenem listu«: v letu 1933. 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—,

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 25. marca 1933..
.•;-..'•
II.-No. 57/1.
Občina Sv. Jeronim, v srezu celjskem, i>o pobirala
od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933.
naslednje občinske trošarine:
à) od 100 1. vina Din 100—,
~
b) od 1Ó0 1 vinskega mošta Din 50—,
c) od. 100 l p i m Din 3Q—,

28. kos.
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б) od hl stopnje alkohola špirita, žganja,
ruma in konjaka Din 5-—,
d) od 100 1 sadnega mošta Din 15—,
e) od goveda nad 1 letom Din 30*—,
f) od goveda pod 1 letom Din 20-—,
g) od prašičev Din 25'—,
h) od drobnice Din 4'—.

likerja,

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 31. marca 1933.

191.

Razne objave
iz „Službenih novin".
Številka 46 z dne 28. februarja 1933.

Z odlokom min. za promet z dne 19. februarja 1933.
so bili premeščeni po službeni potrebi: B u ž a n I v a n ,
II. No. 1690/1.
nadz. proge IX. pol. skupine Dol. Lendava, V. sekcija za
Občina Sv. Jurij ob Taboru, v arezu celjskem, bo vzdrževanje proge, v Sevnico, I. sekcija za vzdrževanje
pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v proge; D r o f e n i k E m e r i k , nadzornik proge IX. po
letu 1933. naslednje občinske trošarine:
ložajne skupine Brežice, L- sekcija za vzdrževanje pro
a) od 100 1 vina Din 100—,
ge, v Brezno-Ribnica, VIII. sekcija za vzdrževanje
proge; M a j e r A n t o n , pomožni nadzornik proge
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100—,
X. položajne skupine Ljutomer, V. sekcija za vzdrževa
c) od 100 1 piva Din 50—,
Z) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, nje proge, v Brežice, I. sekcija za vzdrževanje proge;
D i v j a k J o ž e f , nadzornik proge IX. položajne skupine
ruma in konjaka Din 5 - —,
VI. sekcije za vzdrževanje proge Jesenice, v Slovenjd) od goveda nad 1 letom Din 20-—,
gradec, VIII. sekcija za vzdrževanje p r o g e ; - Š a l a m o n
e) od goveda pod 1 letom Din 10*—,
F r a n c , nadzornik telegrafa IX. položajne skupine
f) od prašičev Din 10-—,
Čakovec, signalna delavnica v Ljubljani, v Maribor
g) od drobnice Din 5-—,
glavni
kolodvor, ista delavnica; G o b e c M a r t i n , nad
h) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 15—.
zornik telegrafa IX. položajne skupine v Celju, signalna
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, delavnica Ljubljana, v Čakovec, ista delavnica; G a b e r
dne 30. marca 1933.
J a n e z , oficial IX. položajne skupine gradbenega oddel
ka direkcije državnih železnic v Ljubljani, v signalno
delavnico v Ljubljani; B a t i s t a I v a n , oficial IX. polo
II. No. 5509/1.
žajne skupine gradbenega oddelka direkcije državnihObčina Tinsko, v srezu šmarskem, bo pobirala od železnic v Ljubljani, v IX. sekcijo, za vzdrževanje proge
dneva razglasitve v. »Službenem listu« v letu 1933. na Ljubljana gor. dol. proge, vsi iz območja direkcije držav
slednje občinske trošarine:
nih železnic v Ljubljani.
a) od 100 1 vina Din 100—,
b) od 100 1 vinskega nošta Din 50—.
Z odlokom ministra za promet z dne 16. februar
ja
1933.
so bili premeščeni: a) po potrebi službe H o d e ! j
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
A
n
t
o
n
i
j
a , oficial IX. položajne skupine postaje Litija,
dne 26. marca 1933.
v postajo Novo mesto';.Lavrenčič G a b r i j e l , promet
ni uradnik VIII. položajne skupine postaje Rakek, v
II. No. 1862/1.
postajo Zidani most; b) na prošnjo: P š e n i č n i k A n 
Občina Zagorje, v srezu šmarskem; bo pobirala od t o n , prometni uradnik VIII.' položajne skupine postaje
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933. na Maribor glavni kolodvor, za šefa postaje RaČe-Fram;
R i ž n a r A l o j z i j , pomožni vläkovodja X. položajne
slednje občinske trošarine:
skupine postaje Murska Sobota; v postajo Celje.
a) od 100 1 vina Din 100—,
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50"—,
Z odlokom ministra za promet z dne 18. februar
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, ja 1933. je bil odpuščen iz državne službe B r e z i g a r
ruma in konjaka Din 5'—.
M e t o d , poštnohranilnični uradnik podružnice Poštne
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, hranilnice v Ljubljani v IX. položajni skupini.
dne 26. marca 1933.
Razveljavljeni ukazi. Na zahtevo ministrstva za no
tranje posle, je razveljavila pisarna kraljevskih' redov
originalni ukaz o odlikovanju z dne 6. septembra 1930.,
II. No/8008/1.
III. štev. 48004, kolikor se nanaša na odlikovanje
Občina Zg. Veličina, v srezu mariborskem levi breg,
K a l a n a J a n e z a, duhovnika iz Ljubljane z redom
bo pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu«
Jugoslovanske krone IV. stopnje, - dalje ukaz z dne
v letu 1933. občinsko trošarino Din .100— od 100 1 vina. 6. septembra 1930., III. : štev. 48004, kolikor se nanaša
Kraljevska banska .uprava Dravske banovine v Ljubljani, na odlikovanje A v s e n e k a I v a n a , industrialca i z
Ljubljane, z redom Jugoslovanske krone V. stopnje ia
dne 25. marca 1933.
ukaz z dne 25. avgusta 1929., III. štev. 39253, kolikor
se nanaša na odlikovanje K a r d i n à r j à J ò s i p a y profesorja v. pokoju iz Celja, z redom Sv. Save .IV. stopnje.
Udaja kraljevska banska uprava Dravske banovine: njen predstavnik In urednik: Pohar Robert v Ljubljani,
liska in zalaga. TIskarna »Merkur* y Ljubljanij njen predstavnik; Otmar Michâlek v Ljubljani.

Štev. 28.

SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE
Priloga k 28. kosu IV. letnika z dne 5. aprila 1933.

Razglasi kraljevske
banske uprave

Ne I 368/33.

843—3—3

Amortizacija.

Na prošnjo Ceha Franca, pos. sina v
Sp. Koreni, zastopanega po dr. GoriVIII. No. 2366/1.
849—2-2 Šku Milanu, odvetniku v Sv. Lenartu,
se uvaja postopanje za amortizacijo sle
dečih vrednostnih papirjev, kd jih je
Razglas.
prosilec baje izgubil ter se njih imeKane Alojzij je zaprosil za odobritev jitelj pozivlje, da uveljavi tekom 6 me
fti uporabno dovoljenje za tvornico kva secev počenši dne 27. marca t. 1. svo
sa v Mengšu št. 91. Podrobnosti name je pravice, sicer bi se po poteku tega
ravane
naprave so označene v načrtih roka proglasilo, da so vrednostni papir
x
n tehničnem poročilu.
ji brez moči
O tem projektu se na podstavi §§ 110.,
Oznamenilo vrednostnih papirjev:
U2. in 113. in 122. ob. z., §§ 84., odst.
Hranilna knjižica Spodnještajerske
2-j 89., odst. 3., gradb. z.} zadevnih cest ljudske poso junice r. z. z n. z. v Mari
nih predpisov in § 73. i si. z. u. post. boru št. 7162 z vlogo Din 14.669-—, gla
razpisuje komisijski ogled in obravnava seča se na ime Ceh Franc.
Okrajno sodišče v Sv. Lenartu, od. L,
v sredo, dne 19. aprila 1933.
dne 24. marca 1933.
s sestankom komisije ob 15. uri na
kraju samem.
.*
Interesenti se obveščajo,- da so načrti
880
E
378/31—18.
nameravane naprave do dneva .komisij
ske obravnave razpoloženi pri podpisa
Dražbeni oklic.
nem uradu na vpogled. Morebitne ugo
vore zoper nameravano napravo je do
Dne 28. a p r i l a 1933. dopoldne ob
dneva obravnave vložiti pri kraljevski d e v e t i h bo pri podpisanem sodišču
°anski upravi, na dan obravnave pa v v sobi št. 18 dražba nepremičnin: zem
r
oke vodj.i komisije. Poznejši ugovori ljiška knjiga Fokovoi, vL št. 192 in 157
s
ô ne bodo upoštevali, temveč se bo o ter Kukeč 12/144 vi. št. 48 in 143, 6/144
Projektu odločilo brez ozira nanje, ko vi. št. 105. , likor ne bo javnih zadržkov.
Cenilna vrednost: Din 7.500-12.
Najmanjši ponudek: Din 5.001'—.
Kraljevska banska uprava Dravske
banovine v Ljubljani,
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri draždne 27. marca 1933.
benem naroku pred začetkom dražbe,
Po pooblastilu bana
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
načelnik
°ddelka za trgovino, obrt in industrijo: glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
Dr. Mani s. r.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega

E 277/29-14

Dražbeni oklic.
Dne 3. maja 1933. ob desetih se pro
dado v Preseku št. 1 na javni dražbi
naslednji predmeti: 3 vagončki, 1 dec.
tehtnica z 10 uteži, 2 'rešilna aparata z
10 patroni, 3 dinamostroji, 5 zabojev
kovaškega orodja, 2 pretikalnika, 1 volt
in 1 ampermeter, 50 kom. jamskih trač
nic in razne pisarniške potrebščine.
Na draženje se bo jelo pozivati šele
pol ure po zgoraj navedeni uri; medtem
se smejo ti predmeti ogledovati.
Sresko sodišče v Šmarju pri Jelšah,
odd. IL,
dne 22. marca 1933.
E V 2925/32-9.

891

Dražbeni oklic.
Dne 5. maja 1933. ob devetih bo pri
.podpisanem sodišču v sobi št. 16. dražba
nepremičnin: zemljiška knjiga k. o.
Sv. Petra predmestje I. del, vi, št 302.
Cenilna vrednost: Din 30.500'—.
Najmanjši ponudek: Din 20.334-—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče v Ljubljani, odd. V.,
dne 10. marca 1933.
•

-

•

•

•

E 392/32—12.
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Dražbeni oklic.

Dne 9. m a j a 1933. dopoldne ob
e n a j s t i h bo pri podpisanem sodišču
v sobi št. 3 dražba nepremičnin: zem
Okrajno sodišče v Murski Soboti,
ljiška knjiga Gorjane, vL št 147.
dne 13. marca 1933.
Cenilna vrednost: Din 21.464-40 po
#
odbitku vrednostnih užitnih pravic, ce
878 njenih ha Din 16.420-—, casta vrednost
A 54/33-10.
881 E 1199/32-11.
Din 6.044-40.
Najmanjši ponudek: Din 6044-40.
Dražbeni
oklic.
Pklic, s katerim se sklicu
ki bi ne pripuščale dražbe,
Dne
2.
m
a
j
a
1933.
dopoldne
ob
d
e

jejo sodišču neznani dediči. v e t i h bo pri podpisanem sodišču v je Pravice,
priglasiti sodišču najpozneje pri draž,G- P f e i f e r Frančiška roj. Komar, sobi št. 21 dražba nepremičnin: zem-: benem naroku pred začetkom dražbe,
?<!ova rudarja v Gladbecku v Nemčiji, ljiška knjiga Turnišče, vi. št. 361, 523, sicer bi se ne mogle več uveljavljati
te umrla dne 24. februarja 1931. in ni 649, 940, 1086, 1101, 1076, 1127 in glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
Za
ki je ravnal v dobri veri.
pustila nobenega sporočila poslednje
v
1222.
V ostalem se opozarja na dražbeni
?lje.
Cenilna
vrednost:
Din
28.290-—.
oklic,
ki je nabit na uradni deski tega
;*e И kaj dedičev, sodišču ni znano.
Najmanjši ponudek: Din 18.873?—.
Go
sodišča.
«p. R o b a r j a Franceta, notarskePravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
Okrajno sodišče r Kozjem,
^ uradnika v Litiji, postavlja sodišče je priglasiti sodišču najpozneje pri draždne 30. marca 1933.
benem naroku pred začetkom dražbe, si
^ r b n i k a zapuščine.
*
K-dor hoče zahtevati zapuščino za sé, cer bi se ne mogle več uveljavljati glede
882
?J*a to v e n e m l e t u od danes na- nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je E 18/33-7.
ravnal
v
dobri
veri.
.
_
.
£*l javiti sodišču in izkazati svojo de#
Dražbeni oklic.
V ostalem se opozarja na dražbeni
^ o pravico.
Dne 12. m a j a 1933., dopoldne ob
oklic,
ki
je
nabit
na
uradni
deski
tega
^o preteku tega roka se bo zapuščao s m i h bo pri podpisanem sodišču v
xtT" kolikor
so zahteve izkazane, i»ro- sodišča.
sobi
št. 2 dražba nepremičnin: zemlji
olik(
Okrajno sodišče r Dolnji Lendavi,
bo d ^ >r pa se to ne bi zgodilo, se
ška
knjiga
k. o, Pijavce, vi. št 91.
dne 12. marca 1933.
^ržavi v prid zasegla.
CeniLna vrednost^ Din 42.000-—.
0k
fajno sodišče v Litiji, odd. I ,
Vrednost pritikline: Din 260-—.
dne 30. marca 1933.

Razglasi sodišč
in sodnih oblastev

•r!"5£S

Stran 146.
Štev. 28.
Najmanjši pomidek: Din У&.П&Ж
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe, si
cer bi se ne mogle več uveljavljati glede
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je
ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski te<m
sodišča.
Okrajno sodišče т Mokronogu,
dne. 26. marca 1933.

V p i s a l e s o s e I z p r e m e m b e In
Zadružna pogodba (statut) z dne 6, no
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : vembra 1932.
362.
Vsak zadružnik jamči s svojim opra
Sedež: Maribor.
vilnim deležem in pa z njegovim en
Dan vpisa: 16. marca 1933.
kratnim zneskom.
Besedilo: Narodna banka kraljevine
Oznanila se izvršujejo z nabitjem v
Jugoslavije, Klijala v Mariboru.
zadružni pisarni. Načelstvo sestoji iz 7
_ Izbrišeta se dosedanja zastopnika Lju- zadružnikov, člani načeistva so: 1. Tobinkovič Andro, upravnik podružnice in polovec Anton,, zas. uradnik v PrevaJuvančič Ljudevit, višji činovnik »po Ijah (predsednik), 2. Koren Pavel, rudružnice, vpišeta pa nova zastopnika dar v Prevaljah (podpredsednik), 3.
Hope Dušan, vršilec dolžnosti upravnika Hočnik Franc, rudar na Lešah pri Pre
E 167/33.
886 filijale v Mariboru in Märzthal Obren, valjah, 4. Stanovšek Henrik, kovač na
Lešah pri Preval jah, 5. Verčko Ivan,
višji činovnik podružnice v Mariboru.
kovinar v Guštanju, 6. Mlinar Filip, ru- '
Okrožno kot trgovinsko sodišče
Dražbeni oklic.
dar v Crni pri Prevaljah, 7. Kapun Va
v Mariboru, odd. III.,
Dne 15. maja 1933. ob pol devetih bo
lentin, rudar v Mežici pri Prevaljah.
dne 16. marca 1933.
pri podpisanem sodišču v sobi št. 6
Pravico zastopati zadrugo ima načel
Firm. 222/33 — Rg B II 29/3.
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga
stvo.
Sv. Danijel, vi. št. 32.
*
_ Podpis firme: Besedilo firme podpisu
Cenilna vrednost: Din 96.446*32.
363.
jeta skupno po dva člana načeistva, od
Vrednost'pritikline: Din 950-—.
Sedež: Maribor.
katerih mora biti eden zadružni pred
Najmanjši ponudek: Din 64.298'—.
Dan vpisa: 23. marca 1933.
sednik, ali podpredsednik.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
Besedilo: Narodna banka kraljevine
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž- Jugoslavije, filijala v Mariboru.
Okrožno kot trgovinsko sodišče
benem naroku pred zavitkom dražbe,
v Mariboru, odd. III.,
Izbriše' se dosedanji zastopnik Hope
sicer bi se ne mogle več uveljavljati Dušan, začasni ' upravnik podružnice,
dne 16. marca 1933.
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, vpiše pa novi zastopnik Novak MiraFirm. 218/33 — Zadr. V 46/1.
ki je ravnal v dobri veri.
dovdč, upravnik filijale v Mariboru,
*
V ostalem se opozarja na dražbeni
Okrožno kot trgovinsko sodišče
366.
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
v Mariboru, odd. III.,
Sedež: Skakovci.
sodišča.
dne 23. marca 1933.
Dan vpisa: 16. marca 1933.
Okrajno sodišče v Marenbergu,
Firm. 252/33 — Reg B II 29/4.
Besedilo: Pašniška zadruga v Skadne 24. marca 1933.
*
kovcih, registrovana zadruga z omejeno
364.
zavezo.
Sedež: Ptuj.
Obrat in predmet: namen zadruge je
Vpisi v trgovinski register. Dam vpisa: 16. marca 1933.
!.. upravljati pašnike, preskrbovati svoje
Besedilo:
Kostanjevec,
družba
z
ome
Vpisali sta se n a s t o p n i
člane s potrebno pašnjo, s potrebno ste- .
jeno zavezo.
firmi:
Ijo in vodili na teh zemljiščih gospodar
Družba se je razdružila in prešla v stvo sploh; 2. skrbeti za izboljšanje .
360.
likvidacijo. Likvidator Kostanjevec Alojz, pašnikov, oskrbovati te pašnike s pitno
Sedež glavnega zavoda: Celje.
trgovec v Ptuju, dosedanji poslovodja vodo; 3. preskrbovati članom krmila,
Sedež podružnice: Maribor.
družbe.
umetna gnojila, orodje in sploh vse,
Dan vpisa: 23. marca 1933.
Likvidacijska
firma:
Kostanjevec, kar pospešuje travništvo. in živinorejo;
Besedilo: D. Rakusch, podružnica
družba z omejeno zavezo v likvidaciji. 4. prirejati za svoje člane strokovna pre
Maribor.
_ Podpis firme: Likvidator podpisuje davanja, zborovanja, razstave, tečaje in
Obratni predmet: Trgovina z železlikvidacijsko
firmo tako, da pristavi od ukoTiščati vsa druga sredstva za ponino ? prodaja smodnika in trgovina z
kogarkoli pisanemu, natisnjenemu ali s vzdigo strokovne izobrazbe članstva.
orožjem.
štampiljko odtisnjenemu besedilu tvrdke
Družbena oblika: Javna trgovska svoj lastnoročni podpis.
Zadružna pogodba (statut) z dne 5.
družba od 17. дшгса 1912.
marca 1932.
Okrožno kot trgovinsko sodišče
Družabniki: Rakusch Daniel in inž.
. Vsak zadružnik jamči s svojim opra
v Mariboru, odd. III.,
Rakusch Viljem.
vilnim deležem in pa še z njegovim pet
dne 16. marca 1933.
kratnim zneskom.
Za namestovanje upravičen: Pravico
Firm. 223/33 — Reg C II 46/7
zastopstva ima vsak družabnik zase.
Oznanila se izvršujejo z enkratnim
Podpis firme se vrši na ta način, da
oklicem pred cerkvijo, po potrebi pa
s pismenimi obvestili posameznim
pripiše eden izmed družabnikov pisa
Vpisi v zadružni register. tudi
članom.
nemu ali tiskanemu besedilu tvrdke
V p i s a l e so s e n a s t o p n e z a d r u g e :
svoje ime.
Načelstvo sestoji iz 5 zadružnikov.
Člani načeistva so:
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 365.
Sedež: Preval je.
1. Kočar Matija, župan v Skakovcrih
dne 23. marca 1933.
Dan vpisa: 16. marca 1933.
(načelnik);
Firm. 255/33 — Reg A III 234/1.
Besedilo: Konzumno društvo za Me
2. Kiizma Franc, posestnik v Skakov*
žiško dolino, registrovana zadruga z cih (podnačelniik) ;
361.
omejeno zavezo.
3. Cantala Franc, posestnik v SkakovSedež: Maribor, Ipavčeva ul. št. 55.
Obrat in predmet: Namen zadruge je, cih št. 51;
Dan vpisa: 16. marca 1933.
4. Diindek Anton, posestnik v SkakovBesedilo: Banovšek Leopold, trgovina pospeševati gospodarske, socialne in• sadjem in deželnimi pridelki na de kulturne koristi svojih članov. Ta na cih št. .17;
men dosega zadruga: a) s kupovanjem,
5. Flisar Aleksander, posestnik v Skabelo.
pridelovanjem in predelovanjem živil, kovcih št. 23.
Obratni predmet: trgovina s sadjem in
oblačil, stvari za gospodarstvo, kakor
Pravico zastopati zadrugo ima načel
deželnima pridelki na debelo.
sploh blaga vséh vrst in z razdeljeva stvo.
Imetnik: Leopold Banovšek, trgovec njem tega blaga proti plačilu med člane, •
Podpis firme: Besedilo firme podpi
V Mariboru, Ipavčeva ulica št. 55.
b) z izvrševanjem gostilničarske, pe sujeta skupno po dva člana načeistva.
Okrožno kot trgovinsko sodišče
kovske, mesarske in mlekarske obrti za
Okrožno kot trgovinsko sodišče
T Mariboru, odd. III.,
svoje člane na podlagi zadrugi potreb
v Mariboru, odd. III.,
dne 16. marca 1933.
nih koncesij in dovoljenj, c) s spreje
dne 16. marca 1933.
Firma 221/33 — Rg A III Ž33/1.
manjem hranilnih vlog na knjižice.
Firm. 3/33. - Zadr. V 44/L
'

Štev. 28.

S t a n 1471

367.
Sedež: Sv. Ožbalt ob Dravi.
Dan vpisa: 16. marca 1933.
Besedilo: Zadruga splavarjev Drav
ske doline, registrovana zadruga z ome
jeno zavezo.
Obrat in predmet: zadruga ima namen:
V [azpečavati kmetijske pridelke in iz
l i k e svojih članov; b) ustanavljati in
vzdrževati zadružna skladišča; c) oskr
bovati svojim članom splavarske potreb
n e ; d) pospeševati dobrobit svojih
udov, zlasti s tem, da: 1. izdaje naredbe
v
povzdigo splavarstva; 2. izdaje v spla/arskih zadevah svojim udom svete; 3.
riI
P |6ja poučne splavarske sestanke; 4.
urejuje razmerje med delodajalcem in
delojemalcem; 5. daje svojim udom pod
poro v primeru bolezni, brezposelnosti
'Q starostne onemoglosti.
Zadružna pogodba (statut) z dne 19.
^bruarja 1933.
Vsak zadružnik jamči s svojim opra, l l n №i deležem in pa še z njegovim en
kratnim zneskom.
Oznanila se izvršujejo po objavlje
n u na zadružni deski.
Načelstvo sestoji iz 7 zadružnikov.
Uft
n i načelstva so:
/ *• Ropic Anton, splavar, Brezno št. 25,
(načelnik);
.
v 2- Rozman Anton, splavar, Sv. Ožbalt
'•55 (načelnika namestnik); '
v
<>• Seifrid Ludvik, splavar, Janžev vrh
š
^v. 69;
4. Ketič Ivan, splavar, Vurmat št. 67;
k°- Zunko Pavel, splavar,
Vurmat
štev. 59.
'• y
6
|le

- DoniLg Feliks, splavar, Sv. Ožbalt

Šte ^ e p e c
V

C0

Martin, splavar,
zasto

Vurmat

at

stvh *
P i zadrugo ima načelg^f^Pis firme: besedilo firme podpi
r a skupno po dva člana načelstva.
Okrožno kot trgovinsko sodišče
v Mariboru, odd. III.,
_, dne 16. marca 1933.
Firm 170/33. — Zadr. V 45/1.
i j T f ' 8 8 ' 6 so s e i z p r e m e m b e In
°aatki pri nastopnih zadrugah:
868.
•§edež: Kapca-Kot.
^
vpisa: 23. marca 1933.
Koli
° : Agrarna zajednica v Kapćiге
«ave Ф 8 < ! Г 0 Т а п а zadruga z neomejeno
•ђа,? sWepu občnega zbora z dne 12.
Pregi 1 9 3 3 - se je zadruga razdružila ш
T j£ X iikvidacijo.
aiiJ x i l d a t 0 T i i : Magdi« Jakob, doseda* «aa načelstva
nica^^acijska. firma: Agrarna zajedг n<i? Kapci-Kot, registrovana zadruga
p m 6 l e n o zavezo v likvidaciji.
likvidT?. f * r m e : Likvidator podpisuje
7°4 8 ko firmo samostojno.
Ol
"«rožno kot trgovinsko sodišče
v
Mariboru, odd. III.,
p,
dne 20. marca 1933.'
rarni
- 251/33 - Zadr. III. 23/11.

*

Sedež: Makole.
Dan vpisa: 16. marea 1933.
Besedilo: Posojilnica v Makolah, re
gistrovana zadruga z neomejeno zavezo.
Izbrišeta se dosedanja člana načelstva
Segula Franc in Cede Jožef, vpišeta pa
novo izvoljena člana načelstva Mušič
Ivan, posestnik in usnjar v Makolah in
Brglez Franc, posestnik v Ložnici.
Okrožno kot trgovinsko sodišče
. v Mariboru, odd. III.,
dne 16. marca 1933.
Firm 224/33. — Zadr. I 12/41.
*
370.
Sedež: Maribor.
Dan vpisa: 16. marca 1933.
Besedilo: Splošno vzajemno podporno
in kreditno društvo, registrovana zazadruga z omejeno zavezo v Mariboru.
Vpiše se novokooptirani član načel
stva Ignac Straus, sedlarski mojster v
Pobrežju pri Mariboru.
Okrožno kot trgovinsko sodišče
v Mariboru, odd. III.,
dne 16... marca 1933.
Firm. 210/33. — Zadr. V 30/11.
*
371.
, Sedež: Maribor.
Dan.vpisa: 16. marca 1933.
Besedilo: Štajerska vinarska zadruga
v Mariboru, registrovana zadruga z ome
jeno zavezo.
Izbrišejo se dosedanji člani načelstva:
Ivan Velker, Alojz Peklar in Franc
Šparl, vpišejo pa novo izvoljeni člani
načelstva Ivan Resnik, gostilničar v
Mariboru, Vilko Golob žel. upok. v Ma
riboru Čopova ul. 21, in Ilešič Franc,
posestnik, Sv. Marjeta ob Pesnici.
Okrožno kot trgovinsko sodišče
v Mariboru, odd. III.,
dne 16. marca 1933. •
Firm. 209/33..-Zadr. III 42/22.
*
372.
Sedež: Suhor.
Dan vpisa: 1. aprila 1933.
•. Besedilo: Hranilnica in posojilnica na
Suhorju, r. z. z n. z.
Vpisal se je novoizvoljeni.načelstveni
Član Kočevar Jože, posestnik, v Dragumlji vasi št. 16.
Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. II.,
dne 1. aprila 1933.
Firm/,30/33 - Zadr. II 22/9.
{.zbrisala se ie n a s t o p n a
zadruga:
873.
Sedež: Maribor.
Dan vpisa: 16. marca 1933.
Besedilo: >Radio< r. z. z o. z. v Ljub
ljani, podružnica v Mariboru.
Zbog opustitve podružnice.
- Okrožno kot trgovinsko • sodišče
v Mariboru, odd. III.,
dne 16. marca 1933.
Fdrm. 110/33 — Rg. Zadr. IV 78/4.

I

Konkurzni razglasi
#
S 12/33—2.
374.

883

Konkurzni oklic.
Razglasitev konkurza o imovini Za
druge za rejo živali plemenite kožuhovine v Škofljici pri Ljubljani, zadruge
z o. z.
Konkurzni sodnik: Avsec Anton, sod
nik okrožnega sodišča v Ljubljani.
Upravnik mase: dr.. Lovrenčič Ivan,
odvetnik v Ljubljani.
Prvi zbor upnikov pri okrožnem so
dišču v Ljubljani, dne 8. aprila 1933. ob
9. uri, v sobi št. 140.
Oglasitveni rok do 3. maja 1933.
Ugotovitveni narok pri okrožnem so
dišču v Ljubljani dne 13. ч maja 1933.
ob 9. uri, v sobi št. 140.
Deželno sodišče v Ljubljani, odd., III.,
dne 28. marca 1933.

Razglasi raznih uradov
in oblastev
Štev. 176—33—prež.

847—3—3

Razglas.
Rektorat univerze kralja Aleksandra
I. v Ljubljani razpisuje mesto univer
zitetnega asistenta pri institutu za fizi
ko. Kandidat mora biti absolvent tuzemske filozofske fakultete, ki je štu
diral eno izmed matematično-fizikalnih
skupin in pozna poleg državnega še
francoski ali nemški jezik.
Prošnje, opremljene s prilogami po
čl. 3. zakona o uradnikih, je vložiti na
rektorat univerze kralja Aleksandra I.
v Ljubljani do 13. maja 1933. '
Rektorat univerze kralja Aleksandra I.
v Ljubljani,
dne 24. marca 1933.
Rektor: dr. Slavic s. r.

*
Štev. 163/33/pr.

846—3—3

Razglas.
Rektorat univerze kralja Aleksandra
I. v Ljubljani razpisuje mesto, docenta
za tehnično dinamiko., Kompetent mora.
biti absolvent tuzemske ali inozemske
tehnične fakujtete, odnosno tehnične vi
soke šole z inženjersko diplomo stroj
niške ali elektrotehnične stroke, Poleg
-državnega jezika mora obvladati nem
ški ali francoski. jezik.
, Prošnje, opremljene s prilogami po
čl. 3. zakona o uradnikih, je vložiti na
rektorat univerze kralja Aleksandra I.
v Ljubljani do 15. maja 1933.
Rektorat univerze kralja Aleksandra I.
v Ljubljani,
dne 23. marca 1933.
Rektor: dr. Slavic s. r.

ötraa 14d.
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Stev. 3479/П.
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Razpis nabavke.

Razpis.

Za nabavo potrebščin v razdobju april
—september 1933. se razpisuje na pod
lagi odlokov ministrstva socialne politi
ke in narodnega zdravja, O. br. 4500/33,
4499/33 in 4501/33, druga licitacija, ki
se bo vršila ofertalnim potem po dolo
čilih čl. 82. d a 105. zakona o državnem
računovodstvu in pravilnika za izvrše
vanje istega, in sicer:
I. dne 18. aprila 1933. za govedino,
kruh in moko z mlevskimi izdelki,
IL dne 19. aprila 1933 za mlekc,
mlečne izdelke, špecerijsko blago in
hišne potrebščine,
obakrat ob 11. uri v pisarni uprav
nika. Pogoje in navodila za udeležbo pri
licitaciji daje Uprava bolnice.
Uprava občne državno bolnice
r Ljubljani,
dne 29. marca 1933.
*

Direkcija državnega rudnika Velenje
razpisuje dobavo 450 m 8 jamskega lesa
na dan 19. aprila t. L ob 11. uri dopol
dne.
Pogoji pri podpisani
Direkcija drž. rudnika Velenje,
dne 31. marca 1933.

Nabava potrebščin za dr
žavno bolnico za ženske
bolezni v Ljubljani.
Na podstavi člena 94 zakona o drž.
računovodstvu se razpisuje druga pis
mena orertalna licitacija- za dobo od
1. aprila do 30. septembra 1933. za do
bavo:
1. mesa vseh vrst, mesnih izdelkov in
slanine;
2. moke in mlevskih izdelkov;
3. kruha vseh vrst in kvasa;
4. mleka in mlečnih izdelkov in
5. Špecerijskega blaga in hišnih po
trebščin.
Licitacija se bo vršila dne 13. aprila
1933. ob 11. uri dopoldne v.upravni pi
sarni državne bolnice za ženske bolezni
v Ljubljani. Natančnejši pogoji so na
vpogled pri zavodni upravi.
E. br. 140/33 — od uprave drž. bolnice
za ženske bolezni v Ljubljani,
dne 28. marca 1933.
•j*
Stev. 3609/11.
895

Razpis.
Direkcija državnega rudnika Velenje
razpisuje dobavo 1500 kg čistega bencina
na dan 12. aprila 1933. ob 11. uri dopol
dne.
Pogoji pri podpisani.
Direkcija drž. rudnika Velenje,
dne 29. marca 1933.
Stev. 3613/11.

896

Razpis.
Direkcija državnega rudnika Velenje
razpisuje za Prometno upravo v Zabukovci dobavo 1500 m jamskih tračnic na
dan 19. aprila 1933 ob 11. uri dopoldne.
Pogoji pri podpisani.
Direkcija drž. rudnika Velenje,
dne 31. marca 1933.

*
90

Narodna banka
°
kraljevine Jugoslavije
Stanje 31. m a r c a 1933.
aktiva.
Dinarjev
Metalna
podloga . 1.930,428.879.68 (— 1,215.823-98)
Devize, ki ni
so v podlogi 10,442.110*97 (— 1,767.835-32)
Eovani no
vec v niklju 190,194.49«-— (—21,763.690-50)
Posojila . . 2^49,417.431*24 (-12,125.062-74)
Vrednostni
papirji . . 15,451.200*—
Prejšnji pred
ujmi državi 1.811,767.497-07 ( + 471.747*06)
Začasni pred
ujmi gl. drž.
blagajni . 600.000.000*—
Vrednosti rezervn. fonda 58,273.360-30
"Vrednosti
ostalih fon
dov . . .
7,924.914*72
Nepremični
ne . . . . 167,011.325-39 (4- 248.774-50)
Razna aktiva 50,231.648-57 ( + 1,094.293.66)
7.186,182.858-84
Pasiva
Dinarjev
Kapital . . 180,000.000-—
Rezervni
fond . . .
77,222.871*66
Ostali fondi
9,687.134-21
Novčanice v
obtoku . . 4^63,866.550-— (+34,671.985-—)
Obveze na
pokaz . . 888.816.577-08 (—39,197.864-02)
Obveze z ro
kom . . . 1.286,896.124-25 (—16,650.000-—)
Razna pasiva 180,143.596-65 (—14.981.727-80)
7.186,132.358*84
Obtok in ob
veze . . .6.462,683.127*08
Celotno kritje . . . 36-40°/,
Kritje v zlatu. . . 32-30c/e
Obrestna mera:
po eskomptu . . . . i . , , , 1%%
DO lombardi! » > . , , f , , , 9%

Razne objave

P a s i v a : Delnice: Din 625.000-—, ban
ke: Din 781.544*93; kreditorji: Din
157.550-07.
.».if
"'
V Mariboru, dne 13. januarja 1933.'
Upravni svet.
*
888

Vabilo
na r e d n i o b č n i z b o r
Posojilnice v Locateur, z. z o. p.,
ki se bo vršil dne 23. aprila'1933. ob
14. uri v posojilnični pisarni v Dol. Lo
gatcu. Dnevni red. 1. Poročilo ravnatelj
stva. 2. Poročilo nadzorstva in predlog
o razdelitvi dobička. 3. Odobrenje ra- '
čuna za leto 1932. 4. Volitev nadzorstva.
5. Nasveti in predlogi zadružnikov.
Ravnateljstvo.
*
899

Vabilo
na X. redni občni zbor
tovarne ogledal in brušenega
stekla »Kristal« d. d.
v Mariboru,

ki bo dne 25. aprila 1933 ob 11. uri f
prostorih Zadružne gospodarske banke
d. d., podružnice v Mariboru z nasled
njim
dnevnim redom:
1. Poročilo upravnega sveta o poslova
nju in predložitev bilance za poslovno,
leto 1932;
2. poročilo nadzorstva;
3. odobritev bilance za leto 1932. in po
delitev absolutorija upravnemu svetu;
4. volitev 2 članov upravnega sveta 1°
3 članov nadzorstvenega sveta in
Б. slučajnosti.
Občnega zbora se smejo udeležiti v
smislu čl. 14. družbenih pravil oni del
ničarji, ki predložijo 6 dni pred zbor«;
vanjem pri Zadružni gospodarski bank": '
d. d. v Ljubljani ali pri njeni podružnic"v Mariboru vsaj 25 deklic z nézapadlin"
kuponi.
Upravni svet.
887—3-1

Poziv upnikom.
Električna zadruga v Stopanji vasi, registrovana zadruga z omejeno zavezo, je
prešla v likvidacijo in poziva upnike»
da ji prijavijo svoje terjatve.
Električna zadruga v Stepanji vasi,
registrovana zadruga z omejeno za^e*°
v likvidaciji.

894

Ljudska tiskarna d. d.
v Mariboru.

Bilanca z dne 31. decembra 1932. .
A k t i v a : Debitorji: Din 669.701*08;
inventar: Din 431.290*60; nepremičnine:
Din 358.466-20; blagajna Din 6300'вб;
Poštna hranilnica: Din 159*71; zaloga:
Din 190.92в"—; izguba: Din 8.250*76.

*
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Objava.
Izgubil sém odpustnico ponavljal®
osnovne šole v Horjulu na ime: BizJ8?
Valentin, rodom iz Podolnice, obč. H 0 1 "
jul, izdano 17. februarja 1917.
Proglašam jo s tem za neveljavno.
Bizjan Valentin e- r '
Vič št. 160.

Izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine, urednik: Pohar Robert v Ljubljani.
Tiska in zalaga: Tiskarna Merkur y Ljubljana njen predstavnik: Q. Michalek y LJubljani.

Poštnina plačana v gotovini*

JUGOSLATIJA

KRALJEVINA

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

V LJUBLJANI, dne 8. aprila 1933.

<Lv> kos.

IV.

VSEBINA:
194. Izprememba in dopolnitev odločbe o telefonskih taksah. _
195. Zavarovanje valute za izvoz blaga, ki v cenovniku m
označeno.
196. Razglas banske uprave glede prevažanja prtljage z avto197. Objave banske uprave o pobiranju obč. trošarin v 1. 1933.
198. Razne objave iz »Službenih novin«.

192. Izpremembe in dopolnitve pravilnika o podpiranju siro
makov, nezaposlenih delavcev in o izvrševanju javnih del
v breme kredita 50,000.000 dinarjev, odobrenega z zakonom
o naknadnih in izrednih kreditih k proračunu državnin
razhodkov in dohodkov za leto 1932./33.
193. Odločba o provozu rumunske živine čez ozemlje kraljevine
Jugoslavije.

Uredbe osrednje vlade.
192.
;
Na osnovi § 7. zakona o naknadnih in izrednih kre
ditih k : proračunu državnih razhodkov in dohodkov za
leto 1932./1933. predpisujem nastopne

izpremembe in dopolnitve
pravilnika o podpiranju siromakov, nezapo
slenih delavcev in o izvrševanju javnih del
v breme kredita 50,000.000 dinarjev, odobre
nega ž zakonom o naknadnih in izrednih kre
ditih k proračunu državnih razhodkov in
dohodkov za leto 1932./1933.*
i.
Med člen 4. in dosedanji člen 5. je vstaviti nastopne
Člene:
Člen 5.
Iz kreditov, ki se otvarjajo po razpodelitvi v čl. 2.
pri pristojni finančni direkciji, smejo pristojni nakazo
vale) — ministrstvo za socialno politiko in narodno
zdravje in kraljevske banske uprave — izdajati naloge
za. izplačila in vršiti izplačila v mejah otvorjenih kredi
tov tudi v večjih zneskih, kakor je določeno v členu 87.
pravilnika ó poslovanju računovodstvenih odsekov pri
ministrstvih in o računovodstveni službi pri nakazovalcih,** in to proti priznanici za vsako vrsto podpor, na
vedenih pod a);'b) in : c), posebej.
: ,
* »Službene novino kraljevino Jugoslavije« z dne
20. marca 1933., št. 63/XVIII/184, — Pravilnik glej »Služ
beni list« št. 17/3 iz 1. 1938/
** >Uradni list« št. 112/27 iz L 1929.

Člen "6."
Ker se vrše izplačila iz teh kreditov zaradi podpi
ranja siromakov, nezaposlenih delavcev in revnih kme
tovalcev, je smatrati priznanice o zneskih, prejetih pri
finančnih direkcijah, za stalne; porabo dvignjenih vsot
pa izpričajo kraljevske banske uprave pred glavno kon
trolo z rednimi dokumenti, ki so zavezani pregledu kra
jevne kontrole, in je o njih sestaviti obračun in ga-z
vsemi dokumenti poslati glavni kontroli v razrešitev.
Ministrstvo za socialno politiko in narodno zdravje
pošlje svoje izprične dokumente finančni direkciji v Be№gradu. '•••••".
'•
i.. ; .... .' Člen 7...
'. ; Podpore za;prehrano, siromakov,^odobrene v pro
računski partiji 915 a pod a), se dodelijo poedinim obči
nam in ustanovam po "odločbah ministra za socialno po
litiko in narodno zdravje, odnosno za poedihe banovine
po banovih odločbah.'
Kolikor ni v poedinih občinah posebnih ustanov ali
odborov socialno humanitarnega' značaja- za omiljenje
bede revnih, morajo deliti občine prejete podpore komi
sijski med siromašne osebe v naturi. V ta namen se1 se
stavi komisija, ki mora vršiti svojo dolžnost brez nagrade
in ki je sestavljena iz predsednika (predstojnika) občine,
duhovnika, učitelja in eventualno drugih oseb, kakor
tudi iz po enega odbornika iz vsakega sela. .
••
' Priznanice poedinih občin, ki jim je bila izdana pod- ,
pora za siromake iz tega. kredita.v gotovini aïi v naravi,
je smatrati za začasen, dokument in se morajo izpričali
s priznanicami in spiski oseb, ki se/jim je dala podpora,
in ki se glase, razen na iznos količine hrane, tudi na
ustrezno vrednost v dinarjih. Spiske in priznanice morajo
navedene komisije overoviti.
.
'
Priznanice za vsote, izplačane v gotovem ali v naravi
socialnim in humanitarnim ustanovam, katerih pravilno
poslovanje je po izprevidnosti ministrstva za socialno'>po'iitifcó';iri narodno zdravje ali kraljevske banske uprave
•zadosti: zajamčeno,,se smatrajo.za.'.stalen dokument. :
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29. kos.
Člen 8.

Vsote, izplačane iz kredita iste partije pod c), koli
kor so izplačane po odločbah ministra za socialno poli
tiko in narodno zdravje, odnosno banov, občinam ali
socialnim in humanitarnim ustanovam zaradi delitve
podpor v naravi za prehrano brezposelnim delavcem, se
dodeljujejo na isti način ter obračunjajo in izpričujejo s
priznanicami in spiski, kakor po prednjem členu.
Vsote, Vplačane iz tega kredita v gotovini nezaposle
nim delavcem, se izpričujejo s priznanicami dotičnih
delavcev, prejemnikov podpor, kolikor jim niso izplačane
podpore', p roti temu, da jih odslužijo z delom pri obče
koristnih delih; v teh primerih je izpričevati porabo kre
dita na način, kakor je določen v členu 9. tega pra
vilnika za izpričbo kredita, porabljenega za javna dela.
Cien 9.
Iz kredita, odrejenega za javna dela v proračunski
partiji 915 a pod b), se smejo opravljati dela obče korist
nega značaja pri cestah, za oskrbo prebivalstva z vodo,
za melioracije in asanacije ter ureditev nasipov in urav
navo strug in se smejo uporabiti izključno le za plačilo
podpor — dnevnih mezd zaposlenim revnim osebam in
plačilo prispevkov za zavarovanje teh oseb za nezgode
po čl. 10., drugem odstavku; vse ostale stroške pa mora- .
jo poravnati banske uprave iz svojih kreditov.
Višino zneskov in vrsto dela kakor tudi morebitne
izpremembe, ki jih je izvesti, ter višino podpor, ki jih
je delavcem izplačevati in ki smejo znašati največ po
25 dinarjev na dan, določa za poedine banovine ban.
. Dela se izvajajo lahko v režiji ali z malim akordnim
delom pri poedinih poslih, in to izključno samo z de
lavci domačini; cene za to akordno delo je določiti tako,
da je podpora, ki jo zaslužijo delavci, ki delajo v akordu,
v razmerju z že določeno dnevno mezdo. Dela, izvršena
v akordu, in dnevne mezde — podpore za dela v režiji
je izplačevati po pravilno sestavljenih izplačilnih doku
mentih.
Kraljevske banske uprave odrede potrebne tehniške
osebe, ki ta dela vodijo in ki so odgovorne za redno in
pravilno izvedbo Izvajanih del, in odredi poleg tega tudi
kolavdacijsko komisijo, sestavljeno iz tehniškega osebja,
zaradi. prevzema izvršenih del.
Po odobritvi kolavdacijskih dokumentov po banski
upravi se razreši voditelj del vsake odgovornosti.
Porabo kredita za jpoedina dela je izpričati s teh
ničnimi dokumenti in spiski dnevnih mezd .— podpor,
sestavljenimi v dveh izvodih: izvirnik je namenjen za
obračunsko izpričanje, drugi izvod, overovljen prepis,
pa za tehnično obračunjanje pri кг. banski upravi.
Člen 10.
Nobeno Izplačilo iz teh kreditov ni zavezano plačilu
kakršnihkoli davkov, niti državnih niti samoupravnih
davščin, ker je tej akciji namen, pomagati revnemu pre
bivalstvu.
Prav tako se opraščajo pri javnih delih zaposlene
osebe dolžnosti, zavarovati se za bolezen; prispevki za
nezgode pa se plačujejo v breme kredita, določenega za
javna dela.
Člen 11.
Vse kredite po partiji 915 a Je uporabiti izključno
za podpiranje siromakov, nezaposlenih delavcev in rev

nih ^kmetovalcev, nikakor pa ne za druge namene in
stroške, razen za plačilo prispevkov za nezgode po čl. 10.,
drugem odstavku.
II.
Dosedanji člen 5. iz pravilnika o podpiranju siroma
kov, nezaposlenih delavcev in o izvajanju javnih del dobi
številko 12. .
V B e o g r a d u , dne 10. februarja 1933.
Minister za socialno politiko
in narodno zdravje
I. Pucelj s. r.
Ministrski svet je v svoji seji z dne 8. marca 1933.
usvojil in odobril prednje dopolnitve in izpremembe.
Predsednik ministrskega sveta
dr. Milan Srgkié s. r.
(Sledijo podpisi ostalih gg. ministrov.)

193.

Provoz
rumunske živine čez ozemlje kraljevine
Jugoslavije.*
Na predlog veterinarskega oddelka meni podreje
nega ministrstva

odločam :
Moja naredba z dne 10. VI. 1932., št. 34.483/1 V-932,**
se z današnjim dnem razveljavlja in se do nadaljnjega
iznova dovoljuje, provoz živali, živalskih delov, izdelkov
in sirovin kakor tudi predmetov, ki utegnejo biti nosilci
klic živalskih kužnih bolezni, iz kraljevine Rumunije
skozi našo državo v Italijo čez obmejni veterinarski po
staji Velika Kikindain Rakek v smislu naredbe ministra
za kmetijstvo št. 54.483/IIIb) z dne 22. septembra 1933.***
Ta odločba stopi takoj z današnjim dnem v veljavo.
V B e o g r a d u , dne 3. marca 1933.; št. 12.693/IV-33.
Minister za kmetijstvo
Juraj Demetrovid s. r.

194.

Izprememba
in dopolnitev odločbe o telefonskih taksah.f
Z odločbo ministra za promet P. t. št. 104.948 z dne
25. januarja 1933. je izpremenjena in dopolnjena prejšnja
odločba ministra za pošto in telegraf št. 56,259 z dne
29. oktobra 1926. tako,, da takse 100 dinarjev za instala
cijo namiznega telefonskega aparata, drugače ko pri
zidnem aparatu, ni več pobirati.
Iz telegrafsko-telefonskega oddelka ministrstva za
promet, dne 1. februarja 1933.; P. t. št. 104.948. '
* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
8. marca 1933., št. 53/XV/160.
** >Službeni list« št. 464/52 iz 1. 1932.
' *** >Službeni list« št. 28/4 iz 1. 1931.
t »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
11. îebruaria 1933., št. 32/X/100.
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195.

Zavarovanje
valute za izvoz blaga, ki v cenovniku
ni označeno.*
Gospod minister za finance je izdal pod št. 11-26.700
z dne 28. februarja 1933. to-le
odločbo:
»Od 16. marca 1933. dalje se mora zavarovati valuta
tudi za izvoz tistega, blaga, ki ni označeno v cenovniku '
za zavarovanje valute, čigar vrednost pa je večja od.
1000 (tisoč) dinarjev.
Zavarovanje valute za izvoz tega blaga iz države se
vrši po cenah, prijavljenih od'izvoznikov; toda poobla
ščeni zavodi so dolžni, paziti pri izdajanju potrdil o za
varovanju valute na to, da ustrezajo po izvoznikih pri- ',
javljene cene pravim cenam» in povsem tako postopati/
kakor pri izdajanju potrdil za izvoz blaga, kateremu so
cene v cenovniku določene.
Od tega je izvzet samo izvoz blaga po obmejnem
prebivalstvu v obmejnem prometu.« - • - • • •
Iz oddelka za državno računovodstvo ministrstva za
finance v Beogradu, dne 1. marca 1933.; št. H-26.700.}

Banove uredbe.

davčni, poštni ali policijski predpisi in če ne poškodujejo
voz. Ti predmeti spadajo y prtljažno.mrežo ali pod sedež
in se ne smejo polagati na sedeže. Sicer jih je predati
za prevoz na strehi avtobusa ali v morebitnem posebnem
prtljažnem prostoru.
Razlog, da se omejuje dopustnost prevoza zgolj na
prtljago potnikov, je v tem, ker јз obrtna pravica avto
busnih podjetij omejena na redno prevažanje oseb in
njih prtljage, ne pa tudi drugega blaga (tovorov) ali pa
predmetov oseb, ki se ne peljejo obenem kot potniki v
dotičnem avtobusu. Nadaljnja omejitev na r o č n o
prtljago je osnovana v razmeroma pičlem prostoru za
namestitev prtljage (v prtljažnih mrežah, pod sedeži in
na strehi vozila) v splošnem in glede na druge sopot
nike/ v majhni nosilnosti strehe avtobusa in potrebni
stabilnosti vozila, ki bi bila ogrožena s pomaknitvijo
težišča navzgor, ter tudi sicer v prometno- in varnostnox
policijskem pogledu.
••
•>
Osebe, ki nosijo, izvrševaje javno službo, s seboj
strelno orožje, nadalje lovci in strelci smejo jemati s
seboj v avtobuse tudi ročno strelivo, toda orožje ne sme
biti nabito.
Prevoz živali v in1 nà avtobusih je nedopusten iz
obrtno-, varnostno-, zdravstveno- in veterinarsko-policijskih, iz tujskoprometnih ozirov ter glede na snago.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
'''' '•'" dne 27.('mârcâ 1933.
Vlili No: 844/2.
•
Namestnik bana
pomočnik:
Dr. Pirkmajer s. r.

196.

Razglas.
Ker se je pri izvajanju točke 3. razglasa z dne
28. decembra 1931., VIII. br. 7188/1, »Službeni list«
st. Г26/9 iz 1. 1932., izkazalo potrebno, izdajam naslednja
pojasnila:
I. Glede prevažanja prtljage z motornimi vozili, ki
oskrbujejo redno prevažanje oseb, veljajo analogno in
smiselno določila §§ 27., 28., 29. in 30. uredbe o pre
vozu potnikov in blaga na železnicah kraljevine Sijbov,
Hrvatov in Slovencev z dne 25. aprila 1925., »Službene
novine« št. 185/XL—1925, »Uradni list« št. 307/92—1925.
Potniška prtljaga so predmeti, ki so potrebni na
Potovanju; Kot taka se more spoznati po vkladu pred
metov v kovčege, potniške košare, škatle za klobuke,
ročne zaboje ali v podobne vklade (zavoje, omote)..
• V širšem pomenu besede se morejo prištevati sem-1
kaj tudi nekateri predmeti, ki se sicer ne morejo, srna-,
j r ati.za stvari, potrebne na potovanju, tako blago,, ki ga
«metice nesejo na trg, predmeti, ki so jih potniki kupili
У trgovinah in jih nesejo domov in slično ter kolesa
(bicikli) in otroški vozički.
Ročna prtljaga so zgornji predmeti, ki se lahko
nosijo.
Ti se smejo jemati s seboj v avtobus, če niso v
^ d l e g o sopotnikom, če temu ne nasprotujejo carinski,
8

* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
-marca 1933., št. 53/XV/162.
. ;

Objave banske uprave
o pobiranju občinskih trošarin
v letu 1933.
II. No. 4621/1.,-. . . ..;'.:-;',.. . V ..

'

'.

Občina Cirknica, v srezu mariborskem 1. br., bo po
birala od-dneva razglasitve v-»Službenem listu«; v letu
1933. 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 5*—.
Kraljevska tiatiska uprava Dravske banovine v LjuWjajai,
dne 30j marca 1933.
II. No. 8273/2.
Občina Krajna, v srezu murskosotioškem, bo pobirala
od dneva : razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933.
občinsko trošarino': po Din 1Ö0-— od 100 1 vina.
Kraljevska banska ujpraya Dravske banovine v Ljubljani,
.•-.,; dne, Ж nrn-rca1933. .

29. kos.
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II. No. 1867/1.
Občina Lukavci, v srezu ljutomersko-radgonskem, bo
pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v
letu 1933. naslednje občinske trošarine:
a) od 100 1 vina Din 100—,
b) od 100 1 vinskega mošta Din Ì00'—.

a) od 100 1 vina Din 100—,
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50-—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 31. marca 1933.

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 31. marca 1933.
198.
II. No. 4512/1.
Občina Planina, v srezu Brežice, bo pobirala od
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933. 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 30. marca 1933.
II. No. 26987/1—1932.

'

Občina Sv. Trojica v Halozah, v srezu ptujskem, bo
pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v
letu 1933. naslednje občinske trošarine:
aj 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 31. marca 1933.
H. No. 9961/1.
Občina Škof ja Loka, v sreeki izpostavi Škof ja Loka,
bo pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu«
v letu 1933. naslednje občinske trošarine:
a) od 100 1 vina Din 150—,
b) od 100 1 vinskega mošta Din 150—,
c) od 100 1 piva Din 70—-,
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja,
ruma in konjaka Din 5*—,
d) od goveda nad 1 letom po Din 20—,
e) od goveda pod 1 letom po Din 8#—,
f) od prašičev po Din 12-—,
g) od drobnice po Din 2#50,
h) od 100 kg uvoženega mesa vseh, vrst Din 20—-.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
. dne 5. aprila 1933,
II. No. 2383/1.
Občina ŽepovcL v srezu ljutomersko-radgonskem, bo
pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v
letu 1933. naslednje občinske trošarine:

Razne objave
iz „Službenih novin".
Številka 47 z dne 1. marca 1933.
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne
2. februarja 1933. je napredoval v V. položajno skupino
B e t r i a n i B o ž i d a r , sreski šolski nadzornik v Kočevju
in uradnik VI. položajne skupine z 2. periodskim poviškom.
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne
14. decembra 1932. so-napredovali v V. položajno sku
pino: K l a v ž a r Z o r a , nastavnica meščanske šole v
Mariboru, K o r ž e J a n k o , nastavnik meščanske šole
pri Sv. Lenartu v Slov/goricah, K o r o š e c J o s i p , na
stavnik meščanske šole v Mariboru, G o l o b A l b i n a ,
nastavnica ženske meščanske šole II. v Ljubljani, H r i b e r n i k F r a n c , nastavnik meščanske šole v Šoštanju,
H u m e k D r a g o t i n , nastavnik moške meščanske šole
v Mariboru, F a k i n A n t o n , nastavnik meščanske šole
na Viču pri Ljubljani, M l a č n i k I g n a c i j , nastavnik
meščanske šole v Celju, Cr ne j I v a n , nastavnik me
ščanske šole v Celju, R i a m a i M e l h i ò r , nastavnik
meščanske šole v Slovenäki Bistrici, L o n č a r i č M a r i j a ,
nastavnica meščanske šole- v Celju, Š e g u l a F r a n ,
nastavnik meščanske šole v Mariboru, Z u p a n č i č A n a ,
nastavnica meščanske Šole v Celju, C i l e n š e k F r a n c ,
nastavnik meščanske, šole v. Celju, K r a k a r A n g e l a ,
nastavnica meščanske Iole v Ljubljani, F a b i j a n An
t o n i j a , nastavnica ženske meščanske šole I. v Mariboru,
F e r j a n č i č F r a n , nastavnik moške meščanske šole v
Mariboru in S e r a j n i k M a r i j a , nastavnica ženske
meščanske šole v Mariboru, vsi dosedanji nastavniki in
uradniki VI. položajne skupine.
Z odlokom ministra za promet z dne 18! februar
ja 1933. so napredovali:. Za poštnohranilničnega urad
nika VIII. položajne skupine pri podružnici Poštne hra
nilnice v Ljubljani K o š a k D r a g o ; poštnohranilnični
uradnik iste podružnice v IX. položajni skupini ,in za
računovodje IX. položajne skupine A m b r o ž i č D a n i 
j e l , računovodja iste podružnice X. položajne skupine.
Z odlokom ministra za promet z dne 15. februar
ja 1933. je bila premeščena po potrebi službe v poŠto
in telegraf Krškd L a m p i č L e o n i j a , p. t. uradnik
VIII. položajne skupine pošte in telegrafa Ljubljana L

Izdaja kraljevska banska oprave Dravske banovine: njen predstavnik In urednik: Pobar Robert v Ljubljani.
Tiska in zalaga. TIskarna »Merkur« » Ljubljanij njen predstavniki Otmar Micbólek v Ljubljani.

OT€W.
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SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE
Priloga k 29. kosu IV. letnika z dne 8. aprila 1033.
II Men 1/33-1."

Razglasi sodišč

Oklic.

in sodnih oblastev
C III a 37/33-8.

942
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Oklic.
Tožeča stranka »Adrija«, spediterska
radnja Pivljaković & Co, v Maribora, je
v
ložila proti toženi stranki Vapi Juliju,
carinskemu uradniku v Mariboru, sedaj
Neznanega bivališča, radi Din 603'— s
Prip. k opr. št. C II a 37/33—1 tožbo.
Narok za ustno razpravo se j© določil
Ba 29. aprila 1933. ob K12. uri dop.
pred tem sodiščem, soba št. 14, razpravfca dvorana.
Ker je bivališče tožene stranke ne
znano, se postavlja g. Gubenšek Fran,
sodniški pripravnik pri sreskem sodi
šču v Mariboru, za skrbnika, kd jo bo
zastopal na njeno nevarnost in stroške,
dokler ne nastopi sama ali ne imenuje
Pooblaščenca.
Sresko sodišče т Mariboru, odd. Ш . a,
dne 3. aprila 1933.
«j»
c
II 109/33.
941

Tožeča stranka Ing. Ruth Josef, Dunaj
L, Riemergasse 8/17, ki ga zastopa
dr. Makso inuderl, odv. v Mariboru, je
vložila proti toženi stranki Bortagaray
Martinu E., general, in pooblaščenemu
ministru Argentinije, Dunaj, Heumarkt
39, sedaj neznanega bivališča,
radi
Dol. 1000-— k opr. št. II Men 1/33-1
tožbo.
Toženi stranki je dostaviti menični
plačilni 'nalog.
Ker je bivališče tožene stranke ne
znano, se postavlja g. dr. Laznik Karol,
odvetnik v Celju, za skrbnika, ki jo bo
zastopal na njeno nevarnost in stroške,
dokler ne nastopi sama aH ne imenuje
pooblaščenca.
Okrožno sodišče v Celju, odd. IL,
dne 4. aprila 1933.
•j»
E 1972/32—10.
907

Đražbeni oklic.

Vrednost pritikline: Din 6850'—.
Najmanjši ponudek: Din 32.509'50.;
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred' začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
•• • -•
V* ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče v Murslii Soboti,
dne 28. marca 1933. .• •••••.
#
938
E 1094/32-9.

Dražbeni oklic.
Dne 4. maja 1933. ob devetih, bo pri
podpisanem sodišču v sobi, št. 18 dražoa
nepremičnin: zemljiška knjiga k. o. Sodišinci, vi. št. 207.
.
Cenilna vrednost: Din'81.285'—.
Vrednost pritikline: Din J850 - -r.
Najmanjši ponudek: Din 54.191'—:...•
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal y dobri veri.
V ostalem se opozarja na đražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče v Murski Soboti,
dne 27. marca 1933.

Dne 24. a p r i l a 1933. dopoldne ob
d e v e t i h bo pri podpisanem sodišču
v sobi št. в dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga d. o. Sp. Breg, vi. št. 752.
Cenilna vrednost: Din 10.100'—.
OkKc.
Najmanjši ponudek: Din 6734'—.
Tožeča stranka Arnuš Ivana, pos. v
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
Kioarju, zastopana po dr. Senčarju Ma je priglasiti sodišču najpozneje pri dražteju, odvetniku v Ptuju,, je vložila proti benem naroku pred začetkom dražbe,
'Oženi stranki Pernek Roži, pos. v Novi sicer bi se ne mogle več uveljavljati
•j«
v
asi pri Ptuju št. 17, radi Din 331-80 s glede nepremičnine v škodo zdražitelja, E 1396/31—17.
902
Prip. k opr. št. C II 109/33 tožbo.
ki je ravnal v dobri veri.
Narok za ustno razpravo se je določil
Dražbeni oklic.
V ostalem se opozarja na dražbeni
n a
22. maja 1933. ob У* 9. uri pred tem oklic, ki je nabit na uradni deski tega
Dne 5. m a j a 1933. dopoldne ob d e^diščem v sobi št. 12, razpravna dvo sodišča.
v e t i h bo pri podpisanem sodišču v
rana, civilno sodišče.
Okrajno sodišče v Ptuju, odd. IV.,
sobi št. 18 dražba nepremičnin: zemlji
Ker j© bivališče tožene stranke ne
dne 9. marca 1933.
ška knjiga k. o. Gerlinci, vi. štev. 4, 5,
znano, se postavlja gosp. dr. Brumen
6, 199, 320, 321 in 730. '' '
'
*
^рпе, odv. pripr. v Ptuju, za skrbnika,
Cenilna vrednost: Din 111.061•--.
E
1950/32—13.
906
;
2^. jo bo zastopal na njeno nevarnost in
Vrednost pritikline: Din 2230*—.
ffr.oške, dokler ne nastopi sama ali ne
Najmanjši ponudek: Din 74.040'66.
Dražbeni
oklic.
"nenuje pooblaščenca.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
Dne 26. a p r i l a 1933. dopoldne ob
Sresko sodišče v Ptuju, odd. II.,
d e v e t i h bo pri podpisanem sodi- je priglasiti sodišču najpozneje pri draždne 3. aprila 1933.
dišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: benem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
C
51/33-2.
» 929 zemljiška knjiga Gerečja vas, vi. š t 220. glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
Cenilna vrednost: Din 12.432'—.
ki je ravnal v dobri veri.
Najmanjši ponudek: Din 8300*—.
Oklic.
V ostalem se opozarja na dražbeni
Pravice,
ki
bi
ne
pripuščale
dražbe,
Tožeča stranka Lovšin Joško, mesar
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
je
priglasiti
sodišču
najpozneje
pri
dražГ* Hribu pri Loškem potoku, je vložila
sodišča.
t*°ti toženi stranki Bambiču Jožefu in benem naroku pred začetkom dražbe,
Okrožno sodišče v Murski Soboti,
sicer
bi
se
ne
mogle
več
uveljavljati
, Ufi'ii, pos. v Dragi, sedaj v Ameriki,
dne 27. marca 1938.
glede
nepremičnine
v
škodo
zdražitelja,
i**! Din 4250'— s pripadki k opr. štev.
Ä
L
ki
je
ravnal
v
dobri
veri.
81/33—1 tožbo.
V ostalem se opozarja na dražbeni E 18/33—12.
' 910.
-Narok za ustno razpravo se je določil oklic, kj je nabit na uradni deski tega
ГГ f- maja 1933 ob % na 11. uro dop. sodišča.
Dražbeni oklic.
^ « d 'tem sodiščem v izbi št. 3, razpravDne 5. in a j a r 1933. dopoldne ob
Okrajno sodišče v Ptuju, odd. IV.,
^ dvorana.
d e v e t i h bo pri podpisanem sodišču
dne 16. marca 1933.
. K e r bivališče tožene stranke ni znav interesu upnikov na mestu saimean na
s
i? V ? Postavlja gospod Cerček Matija E 1494/32-4.
939 Viru št. 25 pri Domžalah dražba ne
Ä0
n a «evja za skrbnika, ki jo bo zastopal
premičnin: zemljiška
knjiga k. o.
Dražbeni
oklic.
* hijeno nevarnost in stroške, dokler
Podrečje,
vi.
št.
491.
-.-.
Dne 2. maja 1933. ob devetih bo pri
&вц 0 p i s a m a a l i n e i m & n u ^ P o o b ' l a "
Cenilna vrednost: Din 42,014'—.
podpisanem sodišču v soM št. 18 dražba
Pritiklin ni. ^ k o sodišče т Kočevju, odd. II.,
nepremičnin: zemljiška knjiga k. o.
Najmanjši ponudek: Din 2&01Q--—•
dne 30. marca 1933.
Dankovci,' vi. Št. 21, 187, 188.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
.Cenilna vrednost: Din 124.064'—.
*
J e priglasiti sodišču гшјрогпеје jjri draž-

• 7p?rw*1s

S t r a n 150.

Štev. 29.

benèm . naroku p r e d začetkom dražbe,
sicer bi se n e mogle več uveljavljati
glede n e p r e m i č n i n e v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na u r a d n i deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče n a Brdu. odđ. II.,
d n e 24. marca 1933.
E 1826/32-7.

•

'
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Dražbeni oklic.
•Dne 8. maja 1933. ob desetih bo p r i
podpisanem sodišču v sobi št. 24 d r a ž b a
n e p r e m i č n i n : zemljiška knjiga Hmeljčič, vi., št. 398. (hiša, vinograd, pašnik,
3 njive).
Cenilna vrednost: po odbitku bremen
Din 4127-—.
Najmanjši ponudek: Din 4127'—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku p r e d začetkom dražbe,
sicer bi s e n é mogle več uveljavljati
glede n e p r e m i č n i n e v škodo zdražitelja.
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na u r a d n i deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče v Novem mestu,
: dne. 22. marca' 19.33..
sj{

E 1771/32-7.

944

Dražbeni oklic.
Dne 8. maja 1933. ob devetih bo pri
podpisanem sodišču v sobi št. 24 d r a ž b a
n e p r e m i č n i n : zemljiška knjiga Smolenja
vas, vi. št. 1. (zidana, pritlična hiša,
travnik, njive in vinograd).
Cenilna vrednost: Din 24.10275 (bre
m e Din 13.800-—).
Najmanjši ponudek: Din 6305-25. .
Pravice, ki bi n e pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem n a r o k u pred začetkom dražbe, si
cer bi se n e mogle več uveljavljati glede
n e p r e m i č n i n e 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 v Novem mestu,
d n e 24. îebruarja 1933.
E 1767/32-15.

Konkurzni razglasi
St 1/33—1.
375.

'.. '

913

Konkurzni oklic.

Štev. 59/pr./33.

Razglasitev konkurza o imovini Gernrut Marije, posestnice v Podvelki pri
Breznem.
Konkurzni sodnik: dr. Kovča Franc,
sodnik okrožnega sodišča v Mariboru.
Upravnik m a s e : dr. Bergoč Josip, od
vetnik v Mariboru.
Prvi zbor upnikov pri imenovanem
sodišču, soba št. 84, d n e 20. aprila 1933.
ob 10. uri.
Oglasitvéni rok do 10. maja 1933.
. Ugotovitveni narok pri imenovanem
sodišču d n e 18.'maja 1933. ob 10. uri,
soba št. 84.
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. I I I . ,
."
d n e 3. aprila 1933.

926

Določitev naroka za
prisilno poravnavo.
Prezadolženec Hočevar J e r n e j , trgo
vec in posestnik v Podlogu št. 4.
Za razpravljanje in ; sklepanje o pri
silni poravnavi, ki jo p r e d l a g a . preza
dolženec, se .določa narok na d a n
4. maja 1933. ob 10. uri dopoldne
pri tem sodišču v sobi št. 4.
Prezadolženec mora priti k n a r o k u
osebno.
Sresko sodišče v Velikih Laščah,
d n e 3. aprila 1933.
*
S 30/32—77.
377.

•

925

Določitev naroka za
prisilno poravnavo.

D n e 10. m a j a 1933. dopoldne ob
e n a j s t i h bo pri podpisanem sodišču
v sobi št. 4 d r a ž b a n e p r e m i č n i n : zem
ljiška knjiga Male dole, vi. št. 289.
Cenilna vrednost: Din 2047-50.
Vrednost p r i t i k l i n e : Din 127-—.
Najmanjši p o n u d e k : Din 2174-50.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
Je priglasiti sodišču najpozneje pri dražb e n e m n a r o k u . p r e d začetkom dražbe,
sicer bi se n e mogle več uveljavljati
glede neprerničnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v d o b r i veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki ie nabit na u r a d n i deski tega
eodišča.
Okrajno sodišče v Celju,
à№ 3. marca 1933. •

Poravnalni oklic.

* •

2734/33. : • . .

• - ' • • „

.877—3—2

Za nabavo potrebščin v razdobju api'ü
— s e p t e m b e r 1933. s e razpisuje, na pod"
lagi odlokov ministrstva socialne politi
k e in narodnega zdravja, 0. br. 4500/33,
4499/33 in 4501/33, druga licitacija, ki
se bo vršila ofertalnim potem ; po dolo
čilih čl. 82. do 105. zakona o državnem
računovodstvu i n . pravilnika za izvrše
vanje istega, in sicer:
I. d n e 18. aprila 1933. za govedino,
kruh in moko z mlevskimi izdelki,

II. dne 19. aprila. 1933 za mleko,
mlečne izdelke, špecerijsko blago i°
hišne potrebščine,
obakrat ob 11.. uri v pisarni uprav
nika.. Pogoje in navodila za udeležbo p " ,
licitaciji. daje uprava bolnice.
Uprava občne državne bolnice
v Ljubljani,
dne 29. marca 1933.
*

Prezadolženka: tvrdka Kuhar & H r o vat v Mariboru.
Za razpravljanje in sklepanje o pri, silni poravnavi, ki jo predlaga preza
dolženka, se določa narok, n a d a n 20.
;aprila 1933. ob 10. uri p r i tem sodišču,
.soba št, 84. , . .
.
! Okrožno sodišče v Mariboru, odd. I I I . ,
d n e 29. m a r c a 1933.
ÎPor 1/33—2.
; 378..

Razpis.
Mestno načelstvo v Mariboru razpisu
je mesto magis.tratnega direktorja.
Pogoji: dovršena juridična fakulteta,
upravno-politični
izpit
in
večletna
praksa v upravno-politični službi.
Prošnje s potrebnimi prilogami je do
25. aprila 1ФЗЗ. vložiti pri mestnem. načelstvu.
Mestno načelstvo v Mariboru, .
• . d n e 31. marca 1933.
Mestni načelnik: '•'.
dr. Lipoid s. r.

Štev. 1336/33.

911

Dražbeni oklic.

901

Razpis nabavke.

*
S 1/33- -27.
376.

Razglasi raznih uradov
in oblastev

932

922'

Razglas.
Direkcija šum v Ljubljani proda .«*'
ustni licitaciji, ki se bo vršila dne »4j;
aprila 1933 dopoldne v njenih uradu» 1
prostorih, 1350 plm smrekovega te?"
nično p o r a b n e g a lesa in 300 p r m Iubj»
na. panju v odd. 59 Î gozdno varstvenega
okraja Mrzli studenec n à področju šum
s k e u p r a v e Bled. Ves les j e doznače«.,
in lahko reflekitanti na mestu samem
vidijo izkazana stebla. Izklicna cena
znaša Din 53.865.
•
' • ••« '
Licitacijski in prodajni pogoji s 0 . a ï £
teresentom na vpogled pri omen jeni
dveh u r a d i h , ki dajeta vsa ostala №&*•'
metna pojasnila.
Direkcija šum Ljubljana,'
d n e 5. aprila 1933.

Uvedba poravnalnega postopanja o
'. imovini dolžnice H u d e Marije, trgovke
in gostilničarke na Grosupljem.
' P o r a v n a l n i sodnik: Aveec Anton, sod
nik okrožnega sodišča v Ljubljani.
Poravnalni u p r a v n i k : d r . KrejčT Vi
&tev. R. U. 670/30,'609/28, 517/26,
\.„
l j e m , odvetnik v Ljubljani.
156/07, 583'28.
' .
,
[ Narok za sklepanje p o r a v n a v e pri
! okrožnem sodišču v. .Ljubljani, ' soba
št. 140, d n e ' 1 3 . ' maja 1Ö33 ob '9. u r i .
' Rok za oglasitev do 7. maja 1933 na
o n a d r o b n i delitvi skupnih zemlj« 8 .•:
j okrožno sodišče: y Ljubljani.
posestnikov iz
...^
• Okrožno sodišče V Ljubljani, odd. I I I . ,
1. THjavdc,
d n e 4. aprila 1933. ;'
2. Mosta-Hrastovice,
3. Gor&njüi Vodal,

Razglas o razgrnitvi
načrta

Štev. 29.

Stran 491.

4. Kamenice,
5. Velike Loke.
....-,'
Načrt o nadrobni delitvi skupnih zem
ljišč, vpisanih v katastrskih občinah:
k 1. Pijavice (vlož. št. 131),
k 2. Bistrica (vlož. št. 539),
k 3. Tržišče (vlož. št. 258),
k 4. Goveji dol (vlož. št. 227),
k 5. Velika Loka (vlož. št. 58),
"o na podstavi § 96. zakona z dne 26.
?ktobra 1887., kranj. dež. zak. štev. 2.
iz 1. 1888., od 12. aprila do 25. aprila
J933 v občinskih uradih k 1. in 3. Trži
l e , k 2. Št. Rupert, k 4. Št. Janž (Do
lenjsko), k 5. Velika Loka razgrnjen na
vpogled vsem udeležencem.
k 1. do 4. Obmejitev načrta s kolci na
toestu samem se bo izvršila neposredno
Pred pojasnjevanjem načrta in k 5. pa
«ne 10. aprila 1933."
Načrt se bo pojasnjeval:
k 1. 11. aprila 1933. od 10. do. 11. ure
Pri načelniku gospodarskega odbora Jo^fu Jermanu, Pijavke 1,
k 2. 11. aprila 1933. od 15. do 16. ure
PTi načelniku gospodarskega odbora Ja
nezu Boršfcnerju, Most 5,
k 3. 12. aprila 1933. od 11. do 12.: ure
v
občinskem uradu Tržišče,
k 4. 12. aprila 1933. od 16. do 17. ure
Pri. načelniku gospodarskega odbora
Alojziju Beču Kamenica,
k 5. 13. aprila 1933. od 9. do 10. ure
Pri načelniku gospodarskega odbora JaDe
zu Planinsku, Velika Loka 15.
To se daje splošno na znanje, da moie
jo neposredno kakor tudi posredno
Jra&ležene stranke svoje ugovore zoper
*a načrt v 30 dneh od prvega dneva raz
grnitve dalje, t. j . od dne 12. aprila do
fl- maja 1933. pri podpisanem komisar
ji vZ.a. a i r a r n e operacije I v Ljubljani
v
;ožiti pismeno ali dati ustno na za
pisnik.
Ljubljana,, dne 3. aprila 1933.
Komisar za agrarne operacije I
- Pokora s. r.
t

*

^ v . R. u . 166/27-24,
»
111/21—22,
231/33—53.

0

'
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Razglas o razgrnitvi
načrta

nadrobni delitvi skupnega zemljišča
posestnikov
a<
i a) iz Brega, vpisanega pod vložno
&
•*• 115, k. o. Skrblje,
^' a är b ) i z Požege, vpisanega pod vi.
l>
35 i Q 121, k. o. Ješenca,
k a d c) z Viča, vpisanega pod vi. št. 14,
o

^ T ačrt o nadrobni delitvi v.katastrski
*}*) Skrblje,.
ГЈ c°) Jesenca,

о Л > Vič,

^«podstavi
üia£ ^ ìn o) § 95- zakona z dne 26
а а
Л !909., staj. dež. zak! štev. 44,
18RR c) § 8 5 - zakona z dne 5. julija
15 =„ . o r - dež." zak. štev. 23, od dne
a t e f P ^ a 1933. do vštetega dne 28.
gl

?? *8kem uradu:
.** a ) Majšperk,

ad. b) Ješenca,
ad c) Ojstrica,
razgrnjen na vpogled vsem udeležen
cem.
Obmejitev načrta s kolci na mestu sa
mem se je že izvršila.
Načrt se bo pojasnjeval dne:
ad a) 18. aprila 1933. v času od 14.
do 15. ure v hiši Leskovarja Leopolda
na Bregu h. štev. 5,
ad b) 19. aprila 1933. v času od 9. do
10. ure v hiši Klavža Franceta, posest
nika v Požegi h. štev. 15,
ad c) 19. aprila 1933. v času od 16.
do 17. ure v hiši Pungersele Ivana na
Viču h. štev. 18.
To se daje splošno na znanje s pozi
vom, da morejo neposredno kakor tudi
posredno udeležene stranike svoje ugo
vore zoper ta načrt v 30 dneh od prve
ga dneva razgrnitve dalje, to je od 15.
aprila 1933. do dne 15. maja 1933. pri
podpisanem komisarju za agrarne ope
racije v Ljubljani vložiti pismeno ali
dati ustno na zapisnik.
V Ljubljani, dne 4. aprila 1933.
Komisar za agrarne operacije II.
dr. Maršič s. r.
Štev.- 3612/11.

*
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Razpis.
Direkcija državnega rudnika Velenje
razpisuje za Prometno upravo v Zabukovci nabavo razne železnine na dan
19. aprila 1933. ob 11. uri dopoldne.
Pogoji pri podpisani.
Direkcija drž. rudnika Velenje,
dne 31. marca 1933.
•j;
Štev. 397/33.
943

bo vršilo dne 18. aprila 1933. Izžrebalo
se bo nominale K 11.200-— 414 %njhkomunalnih zadolžnic.
V Ljubljani, dne, 1. aprila 1933.
Hipotekama banka
jugoslovanskih hranilnic v Ljubljani
preje >Kranjska deželna banka^.
*
919

Vabilo
na redni zbor

* združbenikov
»Premogokopne združbe
Belokrajina v Črnomlju«,
ki bo dne 22. aprila 1933. ob pol enaj
stih v rudniški pisarni v Ermelju.
Dnevni red:
1. Poročilo združben.. ravnateljstva in
predložitev bilance za poslovno le-'
to 1932.
2. Poročilo revizorjev za leto 1932.
3. Zaključek o poslovnem rezultatu le
ta 1932.
4. Absolutorij združb, ravnateljstvu in
revizorjem za poslovanje leta 1932.
5. Volitev članov združb., ravnateljstva
in revizorjev.
6. Slučajnosti.
Načelnik združb, ravnateljstva,
V Črnomlju, dne 3. aprila 1933.
*
918

Vabilo
na V. redni občni zbor
delničarjev tvrdke šentjanški
premogovnik And. Jakil d. d.
v Krmelju,

ki se bo vršil dne 22. aprila 1933. »b
pol
dvanajstih dopoldne v družbiaih
dôspodu dr. Riebelu Walterju, advo-'
prostorih v Krmelju pri Št. Janžu.
katu y Celju, je po § 5 5 v) adv. zakona
Dnevni red :
ustavljeno za čas od 5. aprila do 4. maja
1. Poročilo upravnega sveta o poslova
1933. izvrševanje advokature.
nju in predložitev zaključnih raču
Prevzemnik pisarne je g. dr. Zangger
nov, za leto 1932.
Friderik, advokat v Celju.
2. Poročilo nadzorstvenega odbora.
V: Ljubljani, dne 4. aprila 1933.
3. Zaključek b poslovnem rezultatu iz
'
Za odbor
1. 1932.
Advokatske komore v Ljubljani
4. Razrešnica upravn. svetu in nadzor
predsednik:
stvenemu odboru za . poslovanje 1er
dr. Žirovnik Janko. 1. r.
, ta 1932.
5. .Volitev nadzorstvenega odbora.
*
6. Slučajnosti.
Štev. 571/33.
905
Delničarji, ki žele prisostvovati obč.
zboru, morajo položiti svoje delnice pri
Objava.
Gospod d r . V e b 1 e Andrej, advokat družb, blagajni v Krmelju do vštetega
dne 14. aprila 1933.
'
iz Maribora, ee je dne 1. aprila 1933.
Upravni sVet.
preselil s svojo pisarno v Brežice.
V Krmelju, dne 3. aprila. 1933. • '..
V Ljubljani, dne 4. aprila 1933.
*
Za odbor Advokatske komore v
... - 9 1 4
Ljubljani,

Objava.

predsednik:
dr. Žirovnik Janko 1. r.

Vabilo
na XII. redni občni zbor,
ki ga bo imela

Razne objave

Salus d. d. v Ljubljani
909

Razglas.
Tridesetsedmó žrebanje 'i% %nih za
stavnih listov in 4^'% inih komunalnih
zaidiolžnic >Kranjske deželne banke« se

v družbeni pisarni v Ljubljani, Ale
ksandrova cesta štev. 10 v soboto, dne ,
22. aprila 1933., ob 16. uri z naslednjim
dnevnim redom:
1. Poročilo upravnega sveta.
2. Predložitev bilance za leto 1932.

Štev. 29.

«tran 152.
3. Poročilo nadzorstvenega ereta.- • ' '
4."Razdelitev òistega dobička iz T. 1932.
5. Eventualnosti.
' "
Pripombe: Občni zbor je po § 19.
družbenih pravil sklepčen, če je zasto
pana po njegovem prvem sklicanju če
trtina delniške glavnice.
Posest desetih delnic upravičuje do
enega glasu.
Delnice je treba založiti vsaj do 16.
aprila 1933 pri družbeni blagajni.
V Ljubljani, dne 4. aprila 1933.
Upravni svet.

*
903

Vabilo
r a redni občni zbor,
Hranilnice in posojilnice
v Podsredi r. z. z n. z., ,
ki se vrši v nedeljo, dne 23. aprila 1983
v šoli v Podsredi ob 15. uri.
Dnevni red:
1. Poročilo načelstva.
2. Poročilo nadzorstva.
3. Revizijsko poročilo.
4. Odobritev računskega zaključka.
5. Volitev načelstva.
6. Voll'ev nadzorstva.
7. Sprememba pravil.
8. Raznoterosti.
V Podsredi, 4. aprila 1933.
Načelstvo Hrarilnice in posoiilnice
r. z. z n. z.
*
948

Vabilo na redni občni zbor
delničarjev
Pr&žarne in kemične tovarne
d. d., Celje,

ipravne in juridične osebe vrše glasoval
no pravico po svojih zakonitih zastopni
kih, tudi če ti zastopniki sami niso del
ničarji.
§ 22. družbenih pravil :"' Glasovalno
•pravico imajo oni delničarji, ki so zalo
žili vsaj šest dni pred občnim zborom
svoje delnice, iz katerih izvira njih gla
sovalna pravica, pri Kreditnem zavodu
za trgovino in industrijo v Ljubljani.
Upravni svet.

*

Posest 25 delnic upravičuje do ene
ga glasu. Občnega zbora se smejo ude
ležiti oni delničarji, ki so položili v pi
sarni Milarne & svečarne d. d. Ljub
ljana, Dunajska cesta 1, vsaj 25 del
nic z nezapadlimi kuponi, 8 dni pred
zborovanjem. Delnice morajo ostati za
ložene do zaključka občnega zbora.
Ljubljana, dne 4. aprila 1933.
Upravni svet..
*

930
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Vabilo
na XII. redni občni zbor,

Vabilo
na XIII. redni občni zbor,

ki .ga bo.imela

ki ga bo imela

Obrtna banka v Ljubljani

»Delta«, zadruga za izdelovanje
perila, reg. zadr. z o. z. v Ptuju,

v četrtek, dne 27. aprila 1933 ob 11.
(enajsti) uri dopoldne v posvetovalnici
Zbornice za trgovino," obrt in industrijo
v Ljubljani, Beethovnova ul. 10.
D n e v n i redi'
,'1. Poročilo upravnega sveta o poslova
nju- v letu 1932. in predložitev bi
lance z zaključkom z dne 31. decem; bra 1932. •'
2. Poročilo nadzorstvenega sveta.
3. Odobritev bilance za leto 1932. in
sklepanje o predlogu upravnega sve
ta glede razdelitve čistega dobička
po §§ 34. in Зб. pravil.
;4. Volitev upravnega in nadzorstvenega
«veta.
•5. Slučajnosti.
Po § 9. bančnih pravil se smejo ude
ležiti občnega zbora tisti delničarji, ki
polože ali pri banki v Ljubljani ali pri
• njeni podružnici v Ljutomeru ali pa pri
Ljubljanski kreditni banki osem dni
pred zborovanjem najmanj deset delnic.
• § 11. bančnih pravil: Na občnem zbo
ru daje vsakih deset delnic po en glas.
Delničarji, ki se ne udeleže občnega
zbora osebno, morejo biti zastopani po
drugih delničarjih, ki imajo glasovalno
pravico, s pooblastili, kakor jih določi
upravni svet.
Upravni svet.

dne 30. aprila 1933. ob 10. uri dopoldne
. v lastnih prostorih
z naslednjim
dnevnim redom:
1. poročilo načelstva; 2. poročilo nad
zorstva; 3. odobritev bilance za leto
1932.; 4. slučajnosti.
Nadzorstvo. — Načelstvo.
«j.
887—3-2

Poziv upnikom.
Električna zadruga v Štepanji vasi, registrovana zadruga z omejeno zavezo, je
prešla v likvidacijo in poziva upnike,
da ji prijavijo svoje terjatve.
Električna zadruga v Štepanji vasi,
registrovana zadruga z omejeno zavezo
v likvidaciji.
920-3-1

Likvidacija zadruge in
poziv upnikom.

»Vodovodna zadruga« v Vašah pn
, kî se vrši
Medvodah r. z. z o. z. se je ra združil*
dne Tj. aprila 1933. ob enajstih dop.
in prešla v likvidacijo.
v pro torih Prometnega zavoda za pre
Upniki se pozivajo, da v zakonito do
mog d. d. T Ljubljani, Miklošičeva c. .15,
ločenem
roku prijavijo zadrugi svoje
z naslednjim
morebitne terjatve.
dnevnim redom:
Likvidatorji.
908
1. Poročilo upravnega sveta o poslo
vanju, računskem zaključku in bilan
*•
915
Vabilo
ci za leto 1932.
na XII. redni občni zbor,
Objava.
2. Poročilo revizorjev o bilanci in pred
loženem računskem zaključku....
Izgubil sem dovoljenje za zaposlHe'v
ki ga bo imela
3. Odobritev bilance, in računskega za
!V kraljevini Jugoslaviji, izdano od W 8 '
Milarna & svečama d. d.
ključka ter podelitev ab solutori ja
ljeyske banske uprave ria ime: Božigla
v
Ljubljani
upravnemu svetu.
Cvetko, rodom iz Plešivca, obč. Sežana
4. Dopolnilna volitev dveh upravnih v petek, dne 28. aprila 1933. ob 16. uri Proglašam ga za neveljavno.
svolnikov v upravni svet v smislu v prostorih podružnice Jadran»ko-PoBožiglav Cvetko s. r.
dunavskè banke; Ljubljana, Seleiibur§ £8. družbenih pravil.
*
5. Volitev 2 revizorjev in 1 namestnika. gova uli«a 7, z naslednjim
. 921
6. Slučajnosti.
d ne vni m •re d om :
Objava.
§ 21. družbenih pravil: Posest 10 del .1. Poročilo Upravnega sveta.
nic, upravičuje do enega glasu. Delni 2.'Poročilo nadzorstvenega
sveta in
Izgubil sem izpričevalo III. a raf 1 ^
čarji glasujejo na občnem zboru osebno
sklepanje o podelitvi absolutorija da drž. klasične gimnazije v Ljubljs11
ali po svojih pooblaščencih, najsi so ti
upravnemu svetu.
za 1. 1928./29. na ime: vbolmar FraO&
pooblaščenci delničarji ali ne. Pooblasti 3. Odobritev bilance za leto 1932. in rodom iz Ljubljane. Proglašam g a •
lo mera biti tri dni pred občnim zborom • sklepanje o uporabil čistega dobička. neveljavno. •
prijavljeno upravnemu svetu. Nesamo- 4. Slučajnosti.
Dolinar Franc s. r >
*

•

Izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine, urednik: Pohar Robert v Ljubljani.
Tisika In zalaga; Tiskarna Merkur s Ljubljani; njen predstavnik; Q.Micbâlek y Ljubljani.

Postoma plačana v gotovini.

KRALJEVINA

§Ш

JUGOSLAVIJA

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

• V LJUBLJANI,-dne 12.-aprila 1933. • •
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'»ti
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Letnik I V .

VSEBINA:
. 199. Pregled proračuna obiSnih izdatkov in dohodkov Dravske banovine za leto 1933.Д934.
•200. Objave banske uprave o pobiranju občinskih trošarin v letu 1933.
201. Ràzne.' objave, iz »Službenih novin«. .
• ч « » — - — • - — - — — - — — - ^ — - ^ — — « - » — - — — « i

Pregled
proračuna občnih izdatkov in dohodkov ter proračunov
izdatkov in dohodkov pridobitnih podjety, zavodom in
ustanov Dravske banovine za leto 1933./1934Д

* Uredbo glede rJanovTnsEega ртота&та ïïravstce Sanovïnè Zaîeïo 1933,734. glej »Slii'žbeni lîsï« §t. 184/27
k 1. 1933, in, £ravUoite fi banöYingkjfe d,ayJ6inj|h. ШШ$Џfcaaoyine glej »Služkeju-list* št. 185/27 ia 1. 1933.
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30. kos.

Pre
proračuna občnih izdatkov in dohodkov
Odde
lek

Odobreni krediti
za L 1933./34.
Din

I z d a t k i

Po
glavje

L Občni banovinski izdatki.
Banovinska administracija (uprava)
A. Izdatki
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VIL
Vili.

Občni oddelek
Upravni oddelek
Oddelek za kmetijstvo
Prosvetni oddelek
Tehnični oddelek
Oddelek za socialno politiko in narodno zdravje
Finančni oddelek
Oddelek za trgovino, obrt in industrijo
Proračunski rezervni krediti
Skupaj

5,136.714
484.260
8,638.343
4,553.630
36,703.400
16,404.652
12,816.720
2,023.100
800.000

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VIL
VIII.
IX.

87,560.819'-

Pre
proračunov izdatkov in dohodkov banovinskih
Odde
lek

I z d a t k i

Odobreni krediti
za 1. 1933./34.'
Din

Odde
lek

II. Banovinska pridobitna podjetja in ustanove.
A. Izdatki
IIL
IV.
VI.

Pri oddelku za socialno politiko in narodno zdravje

6,205.798-—
3,147.100-—
33,617.066-—
42,969.964-—

Po odbitku dotacij, izkazanih v občnih izdatkih . .

10,479.061-—
32,490.903--r

IIL
IV.
VI.

SO. kos.
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gled
Dravske banovine za leto 1933./1934
Odobrena ocenitev
za L 1933./34.

D o h o d k i

Din

I. Občni banovinski dohodki.
Banovinska administracija (uprava)
B. Dohodki
Doklade .
Trošarina
Takse . . .
Ostale banovinske davščine
Banovinska podjetja (presežek dohodkov)
Dohodki iz prejšnjih let
,
Razni dohodki

45,071.636',
19,450.000'12,550.000'650.000'15.900-8,923.283 9Ö0.000--

Skupaj

87,560.819'-

gled
pridobitnih podjetij* in ustanov za leto 193371934
OdoDrena
banoTin»ka dotacije '
ra 1. 1955./34.

Odobrena ocenitev
za letô 1933./34

D o h o d k i

Din

II. Banov, pridobitna podjetja in ustanove.

•. :'

' -;-

Din
:

•

:

-

.

.

,

.

;

•

:

Presežek ddhodkor
nad Izdatki, Ukazanih
med iploinjml dohodki

Din
.

. • . • • :

B. Dohodki
Pri prosvetnem oddelku . . . . . . . . . . . .
Pri oddelku za socialno politiko in narodno
Po odbitku presežka dohodkov, izkazanih
v občnih dohodkih ... . . . . . . . . . . . ..

3,711.475-— 2,510.223'—
2,265.590'—
881.510'—
26,529738-— ?,087.328'—
32,506.803'— 10,479.061'—

; 15.900'—

15.900'—

15,900-32,490.903'—j

Rekapitulacija:
Proračun občnih izdatkov in dohodkov
Din 87,560.819'—
Proračun izdatkov in dohodkov banovinskih podjetij . . . „ 52,490.903'—
Skupaj . . . Din 120,051.722'—

30. kos.
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A.

Proračun
občnih banovinskih izdatkov in dohodkov.
(Administracija-uprava.)
a) Banovinski izdatki.
I. poglavje: Občni oddelek in glavna pisarna.
Odobreno za leto 1933./1934.
Naslov

u

t.

partija

pozicija

•a

D i n

•iS
REDNI IZDATKI.
A. 0 s e b n i i z d a t k i.

2
3

3
4
2
3
4
5
6
7

5
6

T
8
g

io

Osebni prejemki:
Plače, periodični poviški in položajne doklade uradnikov:
35 uradnikov: 1-IV-l/l; 4-VI; 1-VIII-l;
4-VIII; 4-IX-1; 7-IX; 3-X-1; 11-X . . . Din 443.820—
6 uradniških pripravnikov: 2 za VIII. sku
pino, 3 za X. skupino.. . . . . . . . . „ 79.980—
Plače 13 zvaničnikov: 1-1; M I ; 8-III-1; 3-III
Plače in periodični poviški 15 služiteljev: 2-1-2; I-I; 1-II-2;
5-H-l; 6-II
JBoklade: osebne, posebne in rodbinske
, . .
Nagrade dnevničarjem
B. S t v a r n i i z d a t k i .
Potni in selitveni stroški za vse oddelke .
Upravni stroški za vse oddelke:
Pisarniške potrebščine, naročnina »Službenih novin«, »Službe
nega lista«, strokovnih knjig itd
Prispevek k stroškom »Službenega lista« in za službene objave
Najemnine
Kurjava, razsvetljava, čiščenje, zavarovanja, davki itd. . .: .
Popravila in izpopolnitve inventarja
Prispevek k nabavi službene obleke . , . . . . . - . . .
Statistična služba, publikacije itd. . . . . •,•.•• • -. .• •
Za nacionalno p ros ve to . . . '
. •... • > •
Izdatki po pravilniku z dne 2. decembra 1929., »Službene novi
ne« z dne 6. decembra 1929., štev. 287/CXVII •. . . . ; .'
Stroški banskega sveta
Obratni stroški za uradne avtomobile
Stroški za izdelavo in sestavo ter tiskanje proračuna, uredb in
pravilnikov .
. . . . . . . .
Pospeševanje elektrifikacije . . . . . . . . . . . . . .
Skupaj (I. poglavje, part. 1. do 10.) . , .

523.80O-57.120-58.000682.794-

1,322.214—
626.500—
950.000—

420.000
150.000
180.000
420.000
60.000
18.000'
20.000

1,268.000-270.000-20.000'100.000-50.000-30.000-500.000-'
5,136.714—

REKAPITULACIJA.
A. Osebni izdatki
B. Stvarni izdatki

. • . . » •
t
. » , , , . . . . . . . . • • » •
Skupaj (I. oddelek)

, , ,

1,948.7143,188.0005,136.714—

30. kos.
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II. poglavje: Uprayni oddelek.
Odobreno za leto 1933./1934.

oj

'u

Naslov

partija

pozicija

Рч

D in
BEDNI IZDATKI.
A. O s e b n i i z d a t k i .

11

Osebni prejemki:
Plače, periodični poviški in položajne doklade uradnikov:
6 uradnikov: I-V; 2-VI-l; I-VII; 1-IX-1;
1-IX
Din 117.300—
1 uradniškega pripravnika za VIII. skupino
„ 18.300—
Doklade, osebne, posebne in rodbinske . . è , . . .- ,
B. S t v a r n i i z d a t k i .
Razni stvarni izdatki:
Za izvedbo komasacij občin . . . . . .
t > . . . t *
Za zgradbe, popravila in opremo cerkvenih poslopij . . . .

12

Skupaj (II. poglavje, partija 11. do 12.)

135.600—
98.660—

234.260—

170.000-'
80.000--

250.000—
484.260--

. . .

REKAPITULACIJA.
A. Osebni izdatki
B. Stvarni izdatki

234.260—
250.000—
Skupaj (II. oddelek)

484.260—

.. . ,

III. poglavje: Kmetijski oddelek.
Odobreno za leto J1933./Ì934.

OS
•i—»

u

fi
eu

1

Naslov

pozicija!

jpartij^
D inj

Cu

a) Kmetijski oddelek.

13
1

• 2
14
15

REDNI IZDATKI.
.
Ai O s e b n i i z d a t k i .
Osebni prejemki:
. , . • . . - , ,
Plače, periodični poviški in položajne doklade uradnikov: •
17 uradnikov: 3-V; 1-VI-l; 5-VI; 2-VHI-l; • 1-IX-l; Ì-IX; 1-X-l; 3.-X.. . . ,. .. ,. ,. Din 322,020-—.
12 uradniških pripravnikov: 3 za VIII, 6 za
IX! ïn 3 za X. skupino . . . .. • .. .. • : » 166.320—
Doklade, osebne, posebne in rodbinske '.. .' . . . . . .
Nagrade pogodbenim uradnikom in dnevničarjem . . . . . .
Kmetijska izobrazba:
Kmetijske gospodinjske učiteljice in pomočnice , . •».•'. »••-.
B. S t v a r n i

. .
-

• • . ' • *

r

é.

•

Ï

i

;
\

488;340r—
237.220—

;
\

••

725.560-—
213.000—
117.000-^

izdatki.

Kmetijska izobrazba.

16
1

SploSna kmetijska in gospodinjska izobrazba: •:••..
a) poučna kmetijska potovanja, konference .
in ankete» . . . . . . . . . . •."'.. . . Din 20.000—
b) predavanja, tečaji, zimske šole, kmetijski r
. ,
tisk, prosveta in propaganda . .' . .
,,'50.000—
c) kmetijske razstave in potujoča kmetijska : :, :
razstava . . , . . . . , ; . . , , . . „
,40.000—
č) potujoči kmetijski gospodinjski tečaji . . „ 25.000—
Odnos , . , J

1

135.000—
135.000—

i

•
1Ì055.56Ò—

|

30. kos.

390

Odobreno za leto 1933./1934.
«e

1
O.

ì

Naslov

partija

pozicija
D i n

(u
Prenos

,

, ,

Kmetijsko nadaljevalno šolstvo:
a) za izobrazbo učiteljstva . . . . .
r . Din 70.000—
b) pouk na kmetijskih gospodinjskih nada
ljevalnih šolah (nagrade predavateljem,
ekskurzije, oprema itd.) . . . . . .
„ 337.000'—
Bazne podpore:
a) podpore za študij na kmetijskih fakul
tetah ter za specialno izobrazbo kmetij
skih strokovnjakov
Din 40.000—
b) izpopolnjevanje gospodinjskih učiteljic in
za gospodinjski seminar . . . . . . .. .. , ». 10.000*—
Neposredno pospeševanje
17
1
2
3
4
5
6
7
8

135.000—

1,055.560—

407.000--

50.000—

592.000—

kmetijstva.

Poljedelstvo in travništvo.
Prispevki za nabavo umetnih gnojil
Semenogojstvo •.' '. . . . . \ '. '. '. '. • '. '. "• '• '. '•
. Prispevek banovinskemu -semenogojskemu fondu '. ". ". '. '.
Zatiranje živalskih in rastlinskih škodljivcev
. Prispevku za nabavo tiijerjev
Ureditev vzornih kmetij
Pospeševanje proizvodnje krme
Hmeljarstvo . > . . . . , . . . ..
•

20.000
130.000
100.000
20.000
30.000
20.000
150.000
20 000

490.000—

Živinoreja.

18

2
3
4
5
6

Govedoreja: licencovanje, premovanje, nabava in vzdrževanje
plemenjakov
Konjereja: licencovanje, premovanje, tekme itd.
Svinjereja: plemenjaki, rejska središča itd
Prispevki rodovniškim organizacijam,, molzna kontrola, izo
brazba, tiskovine itd
Perutninarstvo: oddaja plemenskega blaga, selekcijske postaje
Drobnica:
; a) čebelarstvo . . . . . .
- . . . . Din 13.000—
b) ribarstvo
„
9.000—
; c) ovčarstvo
„
13.000—
Mlečna propaganda . ' . . : . . -, •. ••
Gospodarstvo z gnojem:
a) prispevki ;za ureditev gnojišč -. •. -. . Din 280 000—•
• b) prispevki ;za nabavo sesalk . . . • . . „
20.000—

240.00050.00060.00050.00030.000-

36.000-10.000-300.000--

775.000-

Vinarstvo.

19

2
3
4
5
6
7
8

Prispevki za zatiranje vinogradniških bolezni in škodljivcev,
nabava škropiva, škropilk in drugega vinogradniškega
orodja . . •
. .
.
Prirejanje tečajev za vinogradništvo in kletarstvo
Prirejanje vinskih razstav in grozdnih sejmov . . . . . .
Nagrade za zatiranje direktno rodečih sort, prispevki za
nabavo trt,, nagrade zà vzorno ureditev vinogradov,- kleti itd.
Za organizacijo zadružne produkcije in prodaje vina . * . •
Trsni Sortiment . . . * . . * » . . . . .
\ . . .
.Prispevki za vrbogojstvo in pospeševanje.pletarstva.. .. .. ..
Obresti od posojila za dobavo galice revnim vinogradnikom •
. •:• '

Odnos ', • .

10.00010.00015.000120.000100.00020.00010.00090.000-

375.000—
3,287.560—

30. kos.
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partija

pozicija

, s ,

3.287.560—

Sadjarstvo in vrtnarstvo.
1
2
3
4
5
6
7

21

Prispevki za šolske vrtove ih premije za vzorne sadovnjake
Sadjarski tečaji, razstave in sejmi
Prispevki in nagrade .za.zatiranje sadnih škodljivcev in bolezni
Vzdrževanje in razširitev sadne drevesnice v Rakičanu . . .
Prispevki za cenejšo dodelitev sadnih dreves siromašnim sad
jarjem
Pospeševanje kmetijskega vrtnarstva
, . .
Za organizacijo zadružne prodaje sadja, prispevki za zgradbo
. zadružnih skladišč itd
Za pospeševanja konzuma grozdja, sadja in drugih sadnih
izdelkov

30.000-15.00015.00080.00030.000-10.00080.00020.000--

280.000—

Zadružništvo in kmetijske organizacije.
1
2
3
4
5
6

22

Prispevek kmetijskim organizacijam . . . . «
Prispevek zadružnim, šojam
Za zadružne revizije, .organizacije novih zadrug, zadružni tisk
Prispevek kmetijskim strokovnim organizacijam in za skupni
strokovni list . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stroški kmetijske statistike
Stroški za zavarovanje živine in proti vremenskim neprilikam

200.000—
50.000—
100.000—
80.000—
5.000—
20.000—

455.000—

Kmetijske šole in zavodi.
Prispevek za gradnjo specialne, kmetijske šole na Gorenj
skem in za preureditev banovinske mlekarske šole v Škof ji
Loki
Prispevki za prehrano siromašnih gojencev kmetijskih šol
(štipendije) . . ,
. .
. . . . . . .

23

50.000293.400-

343.400—

107.400250.000-

357.400— »

Veterinarstvo.
1
2

-

Banovinski prispevek za nedržavne živinozdravnike . . . .
Zatiranje kužnih bolezni pri živini, žlvinozdravstvo itd. . . .

24

Suirorstvo.

3
4

Vzdrževanje gozdnih .drevesnic in podpore . i . . . . •.
Podpore in stroški za pogozdovanje goličav, za dobavo in
oddajo cenenih sadik siromašnim osebam, nagrade in
diplome za vzorna "pogozdovanja" .' .' . • • * » a • •
Za gozdarsko prosveto
« » • . . • . .
Prispevek, za prehrano, siromašnih učencev gozdarske šole v
Mariboru
. . . . - . • . . . . . . . « • • • • « •
Prispevki za urejanje hudournikov:
a) za vzdrževanje in izpopolnjevanje obsto
ječih hudourniških naprav . . . . . Din 300.000—
b) za študij in izdelavo načrtov itd».*.. .. •. .» . ..5.Q00.—.
c) nadaljevanje započetih del.in nova dela ,„ . 300.000,-—,
'

" ' Skupaj 'redni izdatki' , ," .
Odnos

. . .

15.000—

6O.000'—
5.000—
32.700—

605.000—

717.700—
5,441.0605,441.060'-
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IZREDNI IZDATKI.
Dotacije za kritje nedostatka dohodkov: •

25
1
2
•3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Banovinske vinarske in sadjarske šole v Mariboru . , . , .
Banovinske kmetijske šole na Grmu
Banovinske kmetijske Šole v Št. Jurju ob j . ž
Banovinske kmetijske gospodinjske šole v Št. Jurju ob j . ž.
Banovinske kmetijske šole v Rakičanu
Banovinske mlekarske šole v Škofji Loki . . ' . ' . ' . * ' . „
Banovinske kmetijske gospodinjske šole v Mali Loki . . .
Banovinske trsnice in drevesnice v Pekrah
. . . . . . .
Banovinske 'trsnice in drevesnice v Kapeli
* . . « . . .
Banovinskih trsnic in drevesnic v Kostanjevici in Leskovcu
Banovinske trsnice v Drašičih
Banovinske žrebčarne na Selu
Banovinskega veleposestva v Ponovičah . . . . . . . .
Banovinske poizkusne in kontrolne postaje v Mariboru . . .
Banovinskih pašniških in poizkusnih posestev Robeža in Biba
planine
. . . . i .•
Banovinske podkovske šole v Ljubljani . •
Gozdarske šole y Mariboru
• . .
:••••-•

Skupaj izdatki pod a) .

293.680350.780-245.4301Ó2.800152.917" 78.Ò0O-122.485124.30688.18044.000. 20.000536.907102.61056.74015.Ç0077.86898.520-

.- .-

2,510.223'
7,951.283—

b) Komisija za agrarne operacije.
\

REDNI IZDATKI.

; A. O s e b n i i z d a t k i .
Osebni prejemki: < .
Plače, periodični po.viški in položajne doklade uradnikov:
12 uradnikov:: l*V-f l^VI-1;- 1-VI; 3-V-III-l}
,
3-VIII; 1-IX-l; 2-IX
Din 197.280—
1 uradniškega! pripravnika za IX. skupino
„
15.840—
Doklade, osebne in rodbinske . . . . . . .
Nagrade pogodbenim uradnikom in dnevničarjem . . . . . .

26

•

i 27

B. S t v a r n i
28
1
2
3

•

•

•

. .

*

360.060—
77,000—

izdatki.

Upravni in režijski stroški:
Režijski stroški pri razdelbah in uredbah . . . . . .
. .
Stroški za vzorne komasacije
Melioracije ozemlja agrarnih operacij
. . . . . . . . .
. . . . .

213.120146.940-

Skupaj izdatki pod.b). . ,, .

Skupaj (III. poglavje, partija 13. do 28.)

»

30.00020.000-200.000--

250.000—
687.060—
8,638.343--

*

K

.

.

)

.

1,492.620-4,635.500-2,510.223-

, .

.

8,638.343—

REKAPITULACIJA.
A. Osebni izdatki .
B. Stvarni izdatki. .Izredni izdatki <

.

.

. . . .

.

r *
.

.

«:-'.

•

• l ' u t

.

«

»

.

.

I

Skupaj (III. oddelek)

1

30. kos.
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REDNI IZDATKI.
29
]

2
3

A. O s e b n i i z d a t k i .
Osebni prejemki:
Plača, periodični poviški in položajna doklada uradnika 1-VII
Poklade, osebne, posebne in rodbinske . . . .
. . . .
Plače in položajna doklada meščanskih gospodinjskih 'učiteljic:
1
3 učiteljice 2-IX-l; 1-X; 2 uradniških pripravnikov: 1 za IX.,
1
za;X- skupino . ; . j » » . . . . . . . . . .
.
:
Draginjske doklade
. . . . . . . . . . . . . . . .
ß. S tT a r n i

30

16.92030.330-

57.60018.900-

123.750—

izdatki.

Stroški banovinskega šolskega odbora:
1
2

31

Dnevnice in potrebščine banovinskega šolskega odbora \ . ..
Pisarniške potrebščine in izdatki za izredna dela, šolske pro
račune itd.
. . . ; : ; : : : . . . . . . , . .

15.000-5.000-

. 20.000—

Razni prispevki:
Prispevki za stvarne potrebščine pomožnih šol in stanarina:
. a) v Ljubljani
. . D i n 65.350—
b) v, Mariboru . . . . . . . . . . .
„
40;020-—
Prispevek za dom slepih . . . . ' . . •••. . . . . . . . . .
Potnine po § 39. zakona o banski upravi (direktorske konferen
ce, konference upraviteljev meščanskih šol, sreskih šolskih,
nadzornikov, nadzorovanje šolskih vrtov, telesne vzgoje, itd.)

.52

105.370100.000-

; 50.000—

Podpiranje gradb in popravila šolskih poslopij:
a) podpore za zidanje in prezidavanje . . Din 400.000-—
b). prispevek banovinskemu šolskemu fondu
„ 200.0QQ-;—

33

Prišpevki-za izobrazbo učiteljstva:

34
1
2
3
4
5

205.370—

600.000—

. . .

Podpora za izobrazbo učiteljstva v tečajih .
Podpora za šolske in narodne knjižnice
Podpore šolam in humanitarnim ustanovam za siromašne
. učence . . . .
;
••
Odkup in podpore za pedagoškem mladinske knjige . . . .
Za telesno vzgojo učencev . . . .
. « . • •

30.00010.00050.00010.00040.000-

140.000—

Podpore za: narodno prosveto: .

35

a) podpore za narodno prosveto . • « • Din 40.000—
b) pospeševanje prosvete v obmejnih šol
60.000-skih področjih . . .
. . . . •

36

Naročnine in podpore za književne edicije in časopise

37

Podpore sokolstvu:
Podpore za župe Sokola kraljevine Jugoslavije
Podpore za. selske _ sokolske župe . •. • • •
i •
Za pokrajinski sokolski zlet v Ljubljani . • :• • •

1
2
3

Odnos

100.00025.000-

200.00080.00080.000-

360.0001,624120--
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i

.

.

1,624.120'—

Vzdrževanje šol in šolskih zgradb:
Srednje šole:
a) pisarniški in manipulativni stroški, knji- .ge, učila, pošta, telefon, črnilo itd. . . . Din 90.000—
b) kurjava, razsvetljava, voda, čiščenje itd.
„ 390.000*—
. c) izpopolnitev in popravila šolskega in
ventarja . . . . . . . . : . . .
„
20.000—
č) vzdrževanje in popravilo poslopij . < , „ 100.000'—
2
3
4

Učiteljišča: Vzdrževanje poslopij in najemnina . . . . . .
Meščanske šole: Prispevki za stvarne potrebščine . . . . .
Honorarji za neobvezne predmete na srednjih in meščanskih
šolah
Tzredne potrebščine za srednje in meščanske šole . . . . .

39

600.000-150.000'300.00045.000-10.000'-

1,105.000-—

Podpore in prispevki:
Prispevek študijskemu fondu za znanstveno izpopolnjevanje
in ekskurzije
. . . . . . . .
. > . . . . , ,
.

50.000'—

Podpore in štipendije:
a) za srednje šole
b) za visoke šole ,' . .

. . .

. , . . Din 30.000—
» . « . . „. 130.000—

3

Podpore dijaškim kuhinjam, domovom in -zavodom

. . .

4

Podpore muzejskim, zgodovinskim društvom-itd.: . •

;

8

a) Muzejskemu društvu v Ljubljani . . , Din 15.000—
b) Muzejskemu društvu v Mariboru . . . . „
20.000—
c) Muzejskemu društvu v Celju . , , , „ 15.000-—
č) Muzejskemu društvu v Ptuju . . . .
„
15.000'—
• d) Muzejskemu društvu v Laškem . . .
„
2.000—
e) Zgodovinskemu društvu v Mariboru . .
„
20.000—
f) Narodni galeriji v Ljubljani
. . . .
„ 50.000—
g) Geografskemu društvu v Ljubljani . .
„
5.000'^h) za ' raziskovanje podzemskih jam in za .
geološke preiskave . . . . . . . .
„
8.000'—
Znanstvenemu društvu za humanistične vede v Ljubljani . .
Banovinski arhiv v Mariboru
Odkup umetnin, zgodovinskih in unietno-obrtnih predmetov
ter starin
. . . . ' .
Varstvo zgodovinskih predmetov in starin
. . . . . . . .

9

Podpore za gledališča:

5
6
7

10
11
12

j

160.000'30.000--

150.000-20.000-15.00040.00010.000-

. . .

a) Narodnemu gledališču v Ljubljani in Mariboru za pod
piranje podeželskih odrov : : : . : Din 40.000—
b) subvencija Narodnemu gledališču v Mari
boru
. . . . . . .
|„ 330.000—
c) podpore za gledališka gostovanja . .
„
30.000'—
Prispevek glasbenim šolam in za povzdigo glasbene kulture
Za ureditev vojaških pokopališč
. . . »
Za ureditev in izpopolnitev banske knjižnice ; . . , t , .

400.00040:00020.0008.000-

Ô43.000-—

.

3,672.120'—

Odnos , . .

3,672.120—

Skupaj redni izdatki

.

s

••M
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3,672.120—

IZREDNI DOHODKI.

40

Dotacije za kritje nedostatkov dohodkov:
1
2
3

Gluhonemnice v Ljubljani
* . . . . ,
Deškega vzgajališča v Ponovičah . j . , > . , » i , .
Zavoda za slepo deco v Kočevju . « . . . . > .
i . »

383.320'256.060'242.130'-

881.510—

Skupaj (IV. poglavje, partija 29. do 40.) . » ,

A. Osebni izdatki
B. Stvarni izdatki
Izredni izdatki

4,553.630—

REKAPITULACIJA.
. . . . . .
. . . < . » * . .
:
s
. -, -t , , -, . . g s . 4 . . , B .
, . » , , . . . . . . < .
,i » » .
Skupaj (IV. oddelek)

123.750'3,548.370'881.510'4,553.630—

. -, .

V. poglavje: Tehnični oddelek.
Odobreno za leto 1933./1934.
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A. O s e b n i

izdatki.

Osebni prejemki:

41

I. Banska uprava.

2
3

Plače, periodični poviški in položajne doklaae uradnikov:
32 uradnikov: 2-IV/2-1; 3-V; 2-VI; 4-VII;
9-VIII; 1-IX-1; 11-IX . . . . . . . . Din 531.828—
10 uradniških pripravnikov: 5 za VIII. in
5 za IX. skupino . . . . . . . .
. „ 165.242—
Doklade, osebne, posebne in rodbinske . . . . . .
• ,
Nagrade pogodbenim uradnikom in dnevničarjem . . . » .

697.070—
363.330—
304.000—

II. Cestno-vzdrževalna služba.
4
5

6
7
8
9

Mače cestnih nadzornikov
Plače tajnikov sreskih cestnih odborov:

, « » » s . . .

a) plača, periodični poviški in položajna doklada 5 uradnikov: 2-VII; 1-VIII; 2-X;
12 pripravnikov: 2 za VIII.; 2 za IX. in
8 za X. skupino; J zvaničnika И1-Ш ih
2 služiteljev: 1-1; l-II < , . . » , . Din 238.280—
b) draginjske doklade
. , . . • • • • „ 116.828—
4
8.424—
c) potni pavšal .. . . « . „ . • • > •
,, 86.468—
č) nagrade dnevničarjem . . « . • » •
Plača strojnika • » i i . . . »
! . « < • • •
Plače cestarjev . ' . - « - « - , - . - » « -. » • » » » »
Pokojnine in preskrbnine cestnega osebja . • i »
Prispevki za zavarovanje cestarjev
..•••§•••
Qdnos

700.000—

450.000'21.660'4,793.000lOO.OOOv
199.340--

7,628.400—
7,628.400—

30. kos.
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42

Nabava in popravilo tehničnih instrumentov .

43

Vzdrževanje cest in mostov:

2
3

5
6

8
9'
IO

30.000—

Prispevek banovine k vzdrževanju cest, ki so v oskrbi sreskih
20,000.000—
cestnih odborov in k vzdrževanju železniških dovoznih cest
2,000.000—
Za rekonstrukcijo in normalizacijo banovinskih cest in mostov
Nujna gradbena dela rta banovinskih m občinskih cestah ob
200.000—
elementarnih nezgodah . . . .. . .. .. • ,• • .• .• ..• •
Nabava, vzdrževanje,in popravilo strojev za. cestno-gradbeno
70.000-—
in vzdrževalno službo
40.000'—
Sondaža terena
Neodložljive rekonstrukcije in preložitev ter obnova manjših
320.000—
objektov
Prispevek banovine občinam k popravi in zgradbi važnih
300.000—
občinskih cest in mostov
• •
200.000—
Odplačilo dolga za cesto Bela—Zibika in Polzela—Velenje . .
2,000.000—
Anuitete in obresti cestnih posojil
Nadaljevanje zgradbe ter anuitete in obresti posojila za zgrad1,000.000—
bo ceste Radeče—Zidani most—Prežganje—Litija—Ljubljana

26,130.000--

Hidrotehnična dela:

44
1
2
3
4
5

6
7

Banovinski prispevek k regulacijam plovnih in splava. rek
• Študije in projekti za melioracijo in regulacijo potokov . . .
Prispevki k vzdrževanju regulacij potokov in melioracijskih
objektov
•
Študije in projekti za vodovode in vodooskrbne naprave . .
Vzdrževanje vodovodnih naprav, rekonstrukcije obstoječih
vodovodov
Nujna hidrotehnična dela ob elementarnih nezgodah,' odnosno
dela za preprečevanja teh nezgod
Prispevek banovine k hidrografski in ombrometrični službi .

1,200.000
40.000
200.000
40.000'
295.000'
180.000
20.000'

1,975.000—

Razni gradbeni izdatki:

45

2
3
4

Vzdrževanje poslopij, ki so last banovine, odnosno, ki jih
banovina vzdržuje po zakonskih predpisih (razen šolskih
in zavodiiih)
.• •
• ••
Podpore za vpostavitev železniških postaj
Prispevki za ureditev aerodroma . . . . . . . . . . .
Sondaža, ekspertize in nepredvideni izdatki tehničnega oddelka
Skupaj (V. poglavje, partija 41. do 45.) , . . . . . •

750.000-30.000100.000--

eaooo--

940.000—
36,703.400—

REKAPITULACIJA.
7,628.400'29,076.000-'

A. Osebni izdatki
B. Stvarni izdatki
Skupaj.(V. oddelek). , *

36,703.400-—

Е"И|1Р« •

За kos.
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TT. poglavje: Oddelek za socialno politiko in narodno zdravje.
cd

Odobreno za leto 1933./1934.

A
Naslov

partija

pozicija
D i n

REDNI IZDATKL
A. O s e b n i i z d a t k i .
Osebni prejemki:
Plače, periodični poviški in položajne doklade uradnikov:
8 uradnikov: l-IV/2; 2-V; 2-VI; 1-VIII;
M X ; 1-X . ..
. Din 175.860—
uradniškega pripravnika za IX. skupino . „ 15.840—
Doklade, osebne, posebne in rodbinske
Osebni izdatki za združene zdravstvene občine.

46

4
5

47
48

Plače in položajne doklade:
113 banovinskih zdravnikov
Din 1,337.034—
15 zdravstvenih pomočnikov in sester
pomočnic
„
161.280—
Plače 23 banovinskih desinfektorjev . . . .
. . . . . T"
Doklade, osebne in rodbinske:
a) banovinskih zdravnikov . . . . . . Din 787.260—
b) zdravstvenih pomočnikov in sester po
močnic / . . . . . .
„
6.300—
c) desinfektorjev .
„ 144.960—
Nagrade dnevničarjem..
Štipendije in
Za babiške
Za göjenke
Za gojence

pripomočki:
učenke in babice v ponavljalnih tečajih
. . . .
v šoli za sestre
. .
v Šoli za zdravstvene pomočnike . . * . . . .
B. S t v a r n i

1,498.314143.120-

938.520—

20.00010.00010.000-

2,885.32434.900-

40.000—

izdat kL

Splošno socialno skrbstvo.

49
1.
2
3

5
6

7
8
9
10
11
12

50

191.700113.670-

Občna zaščita dece in mladine
Prispevek za vzdrževanje dijaških kuhinj . . . . . . . . .
Prispevek za gradnjo hiralnic, zdravstvenih in socialnih
ustanov ter preskrba siromakov Vobče . . • . . . ' • '• ' • •
Podpore ob elementarnih nezgodah, odnosno prispevek za
bednostni sklad . •. . . . •. . . •. . . . . . .
.
Prispevek k zakladu- za gradnjo malih stanovanj . . < . *
Podpore za izseljence in priseljence ter prispevek ža koloni
zacijski sklad
Pomoč za prehrano brezposelnim • , « . . > . . . . s
Prispevek za socialno zaščito vajencev . . * . . . . .
.
Poklicne posvetovalnice
, , . . . » * . »
Prispevek bratovskim skladnicam . « . ' . ' . ' . ' ' « " . . . -,
Podpora za Novinarski dom
Podpora za Dom kraljice Marije na Pohorju . * . « « t .
Potne povprečnine:
a) banovinskih zdravnikov . . » .
b) zdravstvenih " pomočnikov'in sester
močmc . • » » » . . . . . .
c) desinfektorjev . . . . . , , » .

« • Din 602.000—
po- •
< • n 48.700"—
.
„ 113.400—
Odnos ... .

.

200.000-50.000-300.000'400.000200.000-200.000-;3oo.ooo-Ï00.000-15.000-300.000-io.ooo-50.000--

2,125.000—

764.100—

>-(—

5,849.324-

л?

30. kos.

.••e

Odobreno za leto 1933./1934.

.2»
'3

Naslov

•a.

partija

pozicija
D i n

CS

Рн

Prenos

5,849.324—

, i ,

Razni stroški in podpore za splošno zdravstveno službo:

51

2
3
4
5
6
7
8

Pòtni stroški zdravnikov za posečanje tečajev in podpore za
nadaljnjo 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 zdravstvene domove
.
Pomoč privatni zdravstveni iniciativi in za zatiranje raka . .
Pomoč društvom in organizacijam za telesno vzgojo in treznostni pokret
Zaščita civilnega prebivalstva pred strupenimi plini . . . .

25.000300.00050.00090.00015.00050.00050.00050.00018.000-

648.000—

Razni izdatki:

52

2
3
4
5
6
7

Plačilo oskrbnih stroškov javnim zdravstvenim ustanovam v
banovini (razen banovinskim) in v drugih banovinah po
§§ 7. in 8. zakona o bolnicah . . . .
Prispevek k zdravniškemu študijskemu fondu
Zdravljenje siromašnih v združenih zdravstvenih občinah-. .
Zdravljenje siromašnih v specialnih zdraviliščih in ustanovah
Prispevek za deška okrevališča na morju •• . . . . . . .
Prispevek za zatiranje tuberkuloze
Izredne potrebe zdravstva vobče
t

Skupaj redni izdatki

2,000.00070.000. 400.00Ó180.00050.00020.000100.000-

2,820.000—
9,317.324—

. . .

IZREDNI IZDATKI.
Dotacije za kritje nedostatka dohodkov:

53
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Banovinskega dečjega doma v Ljubljani
Banovinskega dečjega doma v Mariboru
Splošne bolnice v Mariboru ' . ' . ' . . . ' . . . .
Jayne bolnice v Celju
Javne bolnice v Murski Soboti
Javne bolnice v Slovenjgradcu .. . .. .. .. .. .. .. « .. .
Javne bolnice v Brežicah
*
Javne ženske bolnice v Novem meätu
Javne bolnice v Ptuju . . . . . . . « . . . - - • . . .
Banovinske hiralnice v.Vojniku
. . . . . . . . . . .
Banovinske hiralnice v .Ptuju
. . . . . . • • . • •
Skupaj (VI. poglavje,' partija 46. do S3.)

•
*
•'

.
.
»

408.560289.2902,304.4441,426.105549.620556.976448.220456.493284.460227.120136.040-

7,087.32816,404.652—

REKAPITULACIJA.
2,960.2246,857.1007,087.328-

A. Osebni izdatki
B. Stvarni izdatki
Izredni izdatki
Skupaj (VI. oddelek)

16,404.662—

30t kos.
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VII. poglavje: Finančni oddelek.
Odobreno za leto 1933./19S4.
'3

Naslov

partija

pozicija

№

Di n
REDNI IZDATKI.
A. O s e b n i

ie d a t k i .
Osebni prejemki:
Plače, periodični poviški in položajne doklade uradnikov:
26 uradnikov: 1-V-l; 4-V; 3-VI-l; 5-VI;'
2-VIII; 1WX . . . . . .
. D i n 465.360—
2 uradniških pripravnikov za IX. skupino
„
31.680—
Doklade, osebne, posebne in rodbinske
, .
Napredovanja in poviški za vse oddelke
. . . .
. . -» »
Pokojnine
.,
. ,

54

55
56

B. S t v a r n i i z d a t k i .
Razni izdatki:
Stroški denarnega prometa
« . .
Anuitete, obresti in vračila posojil banovine in njenih ustanov
Obveznosti iz prejšnjih let . . .
. . . .
. . . .
, Obveznosti bivëih okrajnih samouprav . . • . . - . • . . - . - .
Izdatki za reprezentacijo in poverljive zadeve:
Za reprezentacijo . . •
« . . . « . . - , > «
Za poverljive zadeve
. . . . . . . . k É

57

58

Skupaj (VII. poglavje, partija 54. do 58.)

A. Osebni izdatki
B. Stvarni izdatki

REKAPITULACIJA.
. . . . é . . . . . . e
. , „ . . » . , . . ,

.

s

,

. . .

497.040—
343.077—

200.000—
7,780.000—
(8,117.603—
• 150*000—

840.117—
43.000—
500.000—

11,247.603—

96.000—
90.000—

186.000—

.

12,816.720-—

,
*.

1,383.11711,483.603-

s

Skupaj (VII. oddelek) : .

12,816.720—

VIII. poglavje: Oddelek za trgovino, obrt in industrijo.
Odobreno za leto 1933./1934.
ce

Naslov

•a

partija

pozicija
D i n

REDNI IZDATKI.
A. O s e b n i
59

60

izdatki.

Osebni prejemki:
Banska uprava,
Plače, periodični poviški in položajne doklade uradnikov:
2 uradnika: 1-IV/l; 1-IX. . . . . . . . Din 54.540-—
' 2 uradniških pripravnikov za VIII. skupino ',, 36.800—
Doklade, osebne, posebne in rodbinske . « . « > • ,» «
Ostali osebni izdatki.
Ženski domači obrt:
'
' .
'
'
a) plača, položajna doklada uradnikov-3-X Din 24.300—
b) draginjske dokladei i • ,, • « « « * „ 23.700-—
Odnos

91.140-•39.830-

130.770—

48.000—
48.000—

; 130.770—

^Ч!
30. kos.

400

Odobreno za leto 1933./1934.
•C
e«

P*

Naslov

•a

partija

pozicija

o.
Рч

D i n
Preaos

. .

Pletarska šola v Ptuju:
1
a) plača služitelja . • • . < • • • . . Din
b) doklade
. . . « ..>
c) honorarji laborantom in eksternim učiI61J6H]

3
4
5
6
7

*

«

a.»

•

«

• ' • ' •

• ,,*

•'

.

Tehnična srednja šola v Ljubljani:
honorarji za učitelja keramike in kiparstva •
Sola za glasbila:
honorarji vodstvu.in uöiteljsivu . . .
. .
Tujsko prometni svet:
dnevničar . • . • . . . • . - . • . j . ' . - . . - .
Urad za pospeševanje obrta:
2 dnevničarja .
Tekstilna šola v Kranju:.
a) doklade učiteljskemu osebju za tečaje . Din .52.800—
b) nagrade delovniškemu, mojstru in labo
33.1
rantu
. .
1.600-—
B. S t v a r n i

130.770-

940—
,500—
36.000—

•

48.000—

46.440—
30.000—
•38.800—
22.000—
29.000—

86.400—

300.640—

izdatki.

Upravni in režijski stroški.

61

Osrednji zavod za ženski domači obrt:
a) pisarniške potrebščine, nabava učnega
materiala, snaženje učnih prostorov itd. Din 16 000„ - 2.000b) potni stroški -.. *
.
Tehnična srednja'šola -v Ljubljani: • - • •
a) podpore za učence srednje tehnične šole Din
6000—
b) stroški za popravilo in vzdrževanje po
„
40.000—
slopja ter' naprav
c) stroški za kurjavo, razsvetljavo, vodo itd.. . „ 120.000—

3

Šola za glasbila:
učni material, orodje, inventar

.4-

Državne trgovinske akademije:
a) kurjava, razsvetljava, voda itd
Dim 103.590b) prispevek za odplačilo dolga za zgradbo
„ 100.000Trgovinske akademije

5
6

18.000-

166.000-6.700—

Državne dvorazredne trgovinske šole:
kurjava, razsvetljava, voda itd. . . . . .

1"

203.590—
58.400—

Državna tekstilna šola v Kranju:
Din
a) podpore učencem
b) za dopolnitev opreme in prispevek k
,,
najemnini
. . . .
„
c) stroški za kurjavo, razsvetljavo, vodo itd.
č) podpora za povečanje obratnega fonda . „

70.000—
15.000—
15.000—

Pletarski šoli v Ptuju in Radovljici:
a) najemnina
. . . . . . . . . .
b) kurjava itd. . . . : .- . . . .
. ,
c) podpore učencem . . . . •. • . .

16.5005.0002.00Ö-

Din
„

2.000—

Odnos

, .'•

102.000—

23.500—
578.190.—

. 431.410—

v3

30. kog.
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Odobreno za leto 1933./Ш4.
•' 4

i

ce

Naslov

•a

partija

„pozicija.

o
Рч

D i n
Prenos

» , ,

578.190-

431.410.—

Obrtne in nadaljevalne šole:
a) podpore
, . - Din 370.000—
b) tečaji za učiteljstvo , , ; . i . . ,
„
20.000—
c) organizacija in nadzorstvo nadaljeval-'
nih šol (potnine) . . .
„ 10.000—
Pospeševanje obrta in trgovine:
...•...-.a)
b)
c)
č)

tečaji, izložbe,, material, strokovni pouk Din 5.0:000-—
pospeševanje obrta in domače industrije
„ 140.000—
podpore za pospeševanje umetnega obrta
„
10.000-—.
prispevek za obrtne in druge gospodar
ske razstave
. „
10.000—

62

400.000-

210.000—

1,188.190—

Tujski promet.
Podpore za pospeševanje tujskega prometa vobče:

2
3
4
5
6
7

63

a) podpore tujsko-prometnim zvezam . v Din 100:000—
b) podpore turističnim društvom in za povzdigo tujskega prometa vobče . . '. \ " „" ' ''бОЈООО—'
c) pomoč za zgradbo in ureditev planinskih
•' ,;
koč in domov
. . . „, 25.,000—
č) pomoč za zgradbo tujsko-prometnih na
prav in ustanov .
". . „ 20.000-—
d) za izdajo propagandnih knjig in tujskoprometna propaganda . . . . . . .
„ ,25.000—
Pospeševanje hotelirstva. in gostilničarstva . . . . . ; .
Za ureditev tujsko-prometnih središč . , . . . . . .. . .
Stroški za potujočo tujsko-prometno razstavo ; . ' . J . . .
Nabava strokovne literature . . •. . . . . . ".,•"•• '••.'-. '« »
Nabava propagandnega filma Dravske banovine . . .
. .
Podpore za mednarodne in vsedržavne prireditve v Dravski
banovini
. .Tujsko-prometna statistika in razni drugi stroški * . « - , . .
Za rudarsko, šolstvo . .
; v
Skupaj (VIII poglavje, partija 59. do 63.)

REKAPITULACIJA.
A. Osebni izdatki

.

B. Stvarni izdatki

. , „ . »

i

*

.

*

i

•

»

J.

.' ," *

230.000—
. 30.000—
. ,5.000—
'35.000—
.' 500—
20.000—
20.000—
3.000—

343.500—
60.000—.
2,023.100—

;. ..j л. \r.

•

431.4101,591.690-

Skupaj (VIII. oddelek)

2,023.100-—

30. kos.
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IX. poglavje: Rezervni kredit.
Odobreno za leto 1933./1934.
Naslov

• a

•E

ce
OH

•a

partija

pozicija
D i n

Рн

REDNI IZDATKI.
64

Splošni rezervni kredit za nezadostno ali vobče ne preliminirane osebne in stvarne izdatke

800.000-—
800.000-—

Skupaj (IX. poglavje, partija 64.)

Rekapitulacija
občnih izdatkov za leto 1933./1934.
Odobreni krediti za leto 1933./1934.
Naslov

Osebni
izdatki

I. Občni oddelek in glavna pisarna

1,948.714
234.260

IV. Prosvetni oddelek

. . . . . .

VI. Oddelek za socialno politiko in
narodno zdravje. . . . . . .

Izredni
izdatki

Stvarni
izdatki

Skupaj

Odobrena
dotacija za
leto 1933./34.

5,136.714

. 3,188.000

484.260

250.000

1,492.620 •

4,635.500

2,510.223

8,638.343

2,510.223

123.750

3,548.370

881.510

4,553.630

881.510

7,628.400

29,075.000

2,960.224

6,357.100

36,703.400
7,087,328

16,404.652

1,383.117

11,433.603

12,816.720

431.410

1,591.690

2,023.100

800.000

800.000

7,087.328

VIII. Oddelek za trgovino, obrt in in-

Skupaj

. . .

16,202.495

60,879.263

10,479.061

87,560.819

10,479.061

• - •

i

:

W^f

30. kos.
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b) Banovinski dohodki.
Odobrena ocemiitév
ra leto 1933./1934.
o

Naslov

Izmoe pozicije

•a

Iznos partije

D i n

Poglavje I. — Doklade.

2
3

REDNI D0H0DKL
Banovinske doklade:
' •
35% na občna banovinska doklada k državnim neposrednim
davkom
. . , , . .
26% na nadomestna cestna doklada
10% na zdravstvena doklada po § 17. zakona o zdravstvenih
občinah

24,486.636—
16,251.000—
4,334.000—

45,071.636—
45,071.636—

Skupaj (Poglavje I., partija 1.)

Poglavje II. — Trošarina.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

REÖNI DOHODKI. •
Banovinska trošarina:
Na alkoholne tekočine . . . . . . . .' .
Na ogljikovo kislino in umetne brezalkoholne pijače
Na mineralne vode
Na ocetno kislino . . . . . . . . . . . . . .
Na kvas
Na pnevmatiko . <
Na bencin
Na električno energijo
Na premog

10,000.000
300.000
500.000
250.000
500.000
1,000.000
3,700.000
1,500.000'
1,700.000

19,450.000—

Skupaj (Poglavje II., partija 2.) . . .

Poglavje III. — Takse.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

19,450.000--

, .

REDNI DOHODKI.
• »
Banovinske takse:
Na plesne prireditve in podaljšavo policijske ure
40 %na doklada na državno takso na vstopnice in 4% na taksa
•od vrednosti kinematografskih vstopnic
Na sečnjo gozdov
. . . . . . .
Na lovske karte
. _ . . . .
. . . . . ._ ...
Na zakupnino lovišč in ribolov
.' . . . . . . .. ._ »_ %
Na živinske potne liste
. . . . . . . . . . . . .
.
Na šoferske l e g i t i m a t e .
. . . . . . . . . . . . . .
1*6 %na taksa od prenosa nepremičnin . . . . , . • . .
100 % na doklada k dopolnilni prenosni taksi
. . . . . .
Na motorna vozila
. . . . . . . . . .
Na pooblastitve in dovolitve
. . . »
Na zavarovalne premije
Na dediščine
>s . . . . . . . . •
Skupaj (Poglavje III., partija 3.)

. . ,

500.000-400.000-250.000-500.000-' 500.000-700.000-200.000-4,500.0001,600.0001,200.000500.000500.0001,200.000-

12,550.000—
12,550,000—

Poglavje IV. — Ostale banovinske davščine.
REDNI DOHODKI.
Ostale banovinske davščine.
Prispevek avtobusnih podjetij za prekomerno црогаЂо javnih
cest
^ . . . . . i . . • i • •« • s •
Davščina na šmaraico . » • . « .
. » < > • • • ? • »

500.000-150.000--

Skupaj (Poglavje IV., partija 4. in 5.) . . ,

650.000-

^
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30. kos.
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PL,

Odobrena ocenitev
za leto 1933./1934.
Iznos pozicije
Iznos partije

al

Naslov

N
O

Рч

D i n

Poglavje V. — Banovinske ustanove. — Presežek
dohodkov.
1

2
3

REDNI DOHODKI.
Presežek dohodkov:
od banovinske trsnice v Dramljah
od banovinske trsnice v Vinjem vrhu
od banovinske semenogojske postaje v Beltincih
Skupaj (Poglavje V., partija 6.)

. .

.

12.5002.0001.400-

15.900—
15.900—

. . •

Poglavje VI. — Dohodki iz prejšnjih let.
IZREDNI DOHODKI.
1
2

Nepobrane terjatve iz prejšnjih let:
Banovinske davščine
» . . .
Državna dotacija
. . . . . . . . . . . . . . .

2,000.0006,923.283-

8,923.2838,923.283—

Skupaj (Poglavje VI., partija 7.)

Poglavje VII. — Razni dohodki.
REDNI DOHODKI.
Razni dohodki:
1
2
3
4
б
6

Obresti naložene glavnice . 4 ^
. .
Dohodki od kazni v prid banovinski blagajni . . .
Prispevki interesentov agrarnih operacij
Prispevki interesentov za urejanje hudournikov . . .
Dohodki najemnin
,
Razni neimenovani dohodki

100.000150.00050.000100.000100.000400.000-

900.000900.000—

Skupaj (Poglavje VIL, partija 8.)

REKAPITULACIJA.
Redni dohodki.
Izredni dohodki

78,637.5368,923.283Skupaj občni dohodki

.

.

87,560.819—

Gospod minister za finance je z odločbo štev. 3299 z dne 24. marca 1933. odobril proračun Dravske banovine
za leto 1933./34. v iznosu Din 87,360.819-— izdatkov in Din 87,560.819-— dohodkov z doklado 35% na državne
neposredne davke, 25% cestne in 10% zdravstvene doklade ter proračune banovinskih pridobitnih podjetij,
zavodov in ustanov z izdatki Din 42,969.964-— in z dohodki Din 32<490.903-—.
V B e o g r a d u , dne 25, marca 1933.; K štev. 3299/33.
Po naredbi ministra za finance,
načelnik:
Milan Oatojić s, r,

•'•<*''£

в.

Proračuni
izdatkov in dohodkov banovinskih pridobitnih
podjetij, zavodov in ustanov.
a) Kmetijski oddelek.

406

SO. kos.

III. Kmetijski oddelek:
1. Proračun izdatkov in dohodkov banovinske viOdobreno za leto 1933./1934.
Izdatki

u
es
d.

Iznos pozicije

•a

Iznos partije

D i n

o
p*

A. Izdatki.
BEDNI IZDATKI.

2
3

2
3

Â. O s e b n i i z d a t k i .
Osebni prejemki:
Plače, periodični poviški in položajne doklade uradnikov:
a) uradnikov:
8 uradnikov: 1-V; 2-VI; 1-VII; 1-VIII-l;
1-IX-l; 1-IX; 1-X
Din 142.320—
b) uradniških pripravnikov:
uradniškega pripravnika za X. skupino
„
10.860—
Plača zvaničnikov:
zvaničnik HI-1
"
Draginjske doklade
,
Pogodbeni nameščenci . , . . ,
Napredovanja in poviški
. , , . . . . ,
B. S t v a r n i

4
5
1
2
3
4
5
6

153.180-4.320'87.000--

244.500-9.400'200"-

izdatki.

Potni stroški, študijska potovanja in ekskurzije
. . . . ; . .
Upravni in režijski stroški:
Učila, botanični vrt, meteorološka postaja
Pisarniški stroški, knjige, kurjava, razsvetljava itd
Vzdrževanje in popravila poslopij
Stroški internata
Stroški ekonomije (delavci, inventar, semena itd.)
Gradbene ureditve in nabavke za racionalizacijo obratov . .
Skupaj izdatki

.

. .

2.000-2.500-90.000-2O.O0O-167.0O0-180.000-30.000--

489.500-—
745.600-.

REKAPITULACIJA.
264.100-491.500:-

A. Osebni izdatki
B. Stvarni izdatki
Skupaj izdatki

745.600*-

30. fcoe.
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Kmetijske šole in ustanove.
narske in sadjarske šole т Mariboru za leto 1933./1934.
Odobrena ocenitev in odotbrena
dotacija za leto 1933./1934.
Iznos pozicije
Iznos partije

ai

•e

'3

Dohodki

D i n

B. Dohodki.
REDNI DOHODKI.
Lastni dohodki:
1
2
3

Oskrbnine gojencev
Najemnina .- . '. '. '. '. . . . i • i » » i
Dohodki ekonomije: . .
. . . .
Vinarstvo
* . . . . . . . Din
Sadjarstvo
. . .
Poljedelstvo '. . .
Živinoreja . . . .
Vrtnarstvo
. . .
Čebelarstvo . . .
F
» . • • " . •
•
».
Razni manjši dohodki

« » ,
• '» •" •
180.000—
35.000—
1.000—
50.000—
25.000—
720—

154.200—
2.000'—

291.720—
. 4.000—

451.920—

IZREDNI DOHODKI.
293.680—

Dotacija banovine

Skupaj dohodki , ,

,

745-600—

REKAPITULACIJA
(vinarske ш sadjarske iole v Maribora).
Skupaj izdatki . . . • • •
Skupaj dohodki . . . • »

Ï

i

i

•

»

»

745.600'745.600'-

3D. kos.
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2. Proračun izdatkov in dohodkov banovinske
Odobreno za leto 1933./1934.
Izdatki
at
Рм

Tzaos pozicije

o
CU

Iznos partije

D i n

A. Izdatki.
REDNI IZDATKI.
A. O s e b n i
1
2
3
4

izdatki.

Osebni prejemki:
, s .; ; . a . . „ . , . . • ..
5
Plača, periodični poviški in položajne doklade uradnikov:
2-V; 1-VII; 1-VIII; M X ; I-X
Plača zvaničnikov:
2 zvaničnika: l-III-II; l-III-l
Plača služiteljev:
2 služitelja II-I

. * . . . .

• » » • »

83.100—

Draginjske doklade
Pogodbeni/ nameščenci ;

S

Napredovanja in poviški

. . .

. .

204.780-49.000-

, . . •

200'-

B. S t v a r n i

izdatki;

4

Potni stroški, študijska potovanja in ekskurzije

5

Upravni in režijski stroški;

2.000'-

. , , . ,

. . , , . . , . ,

1

Pisarniški stroški, knjige, kurjava, razsvetljava itd. •. : k

2

Vzdrževanje in 'popravilo poslopij '. . '. ', '. '.

4

9.600—
7.320—

« , . , . . . . . . .

2

3

104.760—

Stroški internata

70.000'

' . ' . . .

25.000

. . . . ,

110.000

. . . .

110.000'

. . . i ". *.

20.000

. . . . . . . . . . . . .

25.000'

• Stroški ekonomije (delavci, inventar, semena itd.)

5

Razne gradbene ureditve '. . . . . . .

6

Nakup posestva (obrok)
•-•• -

Skupaj izdatki

. .

360.000-615.980—

REKAPITULACIJA.
A. Osebni izdatki

253.980"-

B. Stvarni izdatki

362.000'Skupaj izdatki

615.980—

409

30. kos.

kmetijske sole na Grmu za leto 1938./1934.
ei

Odobrena ocepitev im .odobrena
dotacija aa leto 1933./1934.

.2.

s

PM

Imos pozicije

Dohodki

o

g
Рн

Iznos paitìje

D i n

В. Dohodki.
REDNI DOHODKI.
Lastni dohodki:
1

Oskrbnine gojencev

2

Dohodki ekonomije:
Vrtnarstvo

Din

Živinoreja . . .. ,
Sadjarstvo

»

•

•

•

•

J»

'. • "• • '• '• • '• • ' »>'

Trsnica in matičnjak '. '. '. . " . ' . ' • • •
. • • •

20.000-50.000-17.000--

• •••'•••

Vinarstvo . . . ' .

Čebelarstvo

116.20O-—

. . . . . . . . • » • •

!

«
•

Razni manjši dohodki

40.O00-20.000--

»

. . . •

1.Ô00'-

148.000'2.000--

265.200-—

IŽREDNI DOHODKI.
560.78O--Dotacija banovine

Skupaj dohodki

615.980-—

REKAPITULACIJA
(kmetijske šole na Grmu).
615.980—
Skupaj izdatki .
616.980'—
Skupaj 'dohodki

410

80. kos.

3. Proračun izdatkov in dohodkov banovinske kmeOdobreno za leto 1933./1934
Izdatki
p*

Iznos pozicije

Iznos partije

O

D i n

Â. Izdatki.
REDNI IZDATKI.
A. O s e b n i

'

izdatki.

oseDni prejemki:
Plače, periodični poviški in položajne doklađe uradnikov:
4 uradnikov: 1-V-l; 1-VI; 1-IX-l; 1-X
2 pripravnikov za X. skupino

. . Din 78.240-—

. . . -. '.

„

2

Plača, periodični poviški zvaničnika III-II . , .

3

Plača služitelja I I . * . . . . . , . , . , ,

4

Draginjske doklade

2

Pogodbeni nameščenci . .

3

Napredovanja in poviški

21:720-—
. . . .

.

99.960-5.280--

, . . . , .

2.940*-

. „ . . . > . . « , .

49.440--

157.620--

.

14.460'-

. . . . . . , . , . . . . , .

1.950--

t . , . . ,

(

. . , . < .

B. S t v a r n i iz- d a t k i :
4

Potni stroški, študijska potovanja in ekskurzije

5

Upravni in režijski stroški:

. . .

1

Pisarniški stroški, knjige,'kurjava,

razsvetljava' itd. .

2

Vzdrževanje in popravilo poslopij . . i .. . . . .

2.000-—
40.000'
10.000

3

Stroški internata

. . . , . . . , ,

1OO.O0O

4

Stroški ekonomije (delavci, inventar, semena itd.) . .

80.000

5

Nakup posestva

30.000'

. . . . , ,
Skupaj izdatki

260.000-—
436.030-—

REKAPITULACIJA.
A. Osebni izdatki

174.030"-

B. Stvarni izdatki

262.000-Skupaj izdatki

436.030--

дазЧј,"««^

80. kos.

tijske šole т Št. Jnrju o. j. ž. za leto 1ШЛШ.
Odobrena oceexitov in odobrena.
dotacija za leto 1933./1934.

4

Dohodki

Iznos pozicije

••e

p*

T

Рч

Iznos partije

D in

B. Dohodki.
REDNI DOHODKI.
Lastni dohodki:
108.000--

Oskrbnine gojencev §
Dohodki ekonomije:
Živinoreja .
Vrtnarstvo
Sadjarstvo .

Din
„

40.000—
10.000—

„

10.000—

„

15.000-^-

4.000—

Vinarstvo .
Poljedelstvo

600—

Čebelarstvo

79.600-3.000--

Razni manjši dohodki

мавоо—

JZREDNJ DOHODKI.
245.430*—

Dotacija banovine

Skupaj dohodki

436.030—

REKAPITULACIJA
(kmetijske šole т St. Јнгји o. j . S.).
Skupaj izdatki . . .

i i • • « • • • • » • • « • • •

486.030—•

Skupaj dohodki

« * •• •• i •••

436.030-—

. .

• « • « • • » i

412

30. kos.

4. Proračun izdatkov in dohodkov kmetijske
Odobreno m leto 1933.71934.
Izdatki

u

Рч

I

Iznos pozicije

Iznos partije

D i n

A. Izdatki.
REDNI IZDATKI.
.A, Q s e b . n i i z d a i k i
Honorarji za nameščence in predavanja

B. S t v a r n i

•, .

28.100-

.- . .

1.000"-

izdatki.

2

Potni stroški, študijska potovanja in-ekskurzije

3

Upravni in režijski stroški:

, •

.

. .

•

1

Pisarniški stroški, knjige, kurjava, razsvetljava itd

10.000-—

2

Vzdrževanje in popravilo poslopij

10.000-—

3

Plačilo predujma . . . . . . . . .

4

Stroški internata

. . . . ; . . . . . .
...

.....

.

;

50.000-—
80.000-—

Skupaj izdatki

. . .

150.000"179.100-—

REKAPITULACIJA.
A. Osebni izdatki
B. Stvarni izdatki

28.100--

• . ••
Skupaj izdatki

. , ,

151.000-179.100—

**WVT "

30. kos.
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gospodinjske šole y Št, Jurju ob juž.žel. za leto 1933./1934.
t,

Odobrena ocenitev in odobrena
dotacija za leto 1933./19S4.
Iznos pozicije
Iznos partì je>

Dohodki

si

CO

РЦ

D i n

B. Dohodki.
REDNI DOHODKI.
Oskrbnine gojencev

76.300--

102.800-—

179.100-—

REKAPITULACIJA
(kmetijske gospodinjske šole r Št. Jurju ob j . z.).
i

Skupaj izdatki . . , . • * , ,
Skupaj dohodki

i t * . • • » < • • • • • *

. . . . i r i » *•"'

179.100—
179.100—

I

30. kos.
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б. Proračun izdatkov in dohodkov banovinske
Odobre<no za leto 1933./1934.
«3

S3

Izdatki

•a

Iznos pozicije

o
Рч

Iznos partije

D i n

A. Izdatki.
REDNI IZDATKI.
A. O s e b n i

izdatki.

Osebni prejemki:
Plače, periodični poviški in položajne doklade uradnikov:
2 uradnika 1-VI; 1-VII . ' . ' . '
.'.'.'.'.

44.160'

Draginjske doklade . .

16.320--

9.747--

Pogodbeni nameščenci

200'-

Napredovanja in poviški
B. S t v a r n i

izdatki.
1.000'-

Potni stroški

4
5

60.480--

Upravni in režijski stroški:
1

Pisarniški stroški, knjige, kurjava, razsvetljava itd

2

Vzdrževanje
ne itd

3

5.O0O--

in popravila poslopij, zavarovalnine, zakupni
*
•

20.ÇOO-75.000'-

Stroški ekonomije

4

Razne gradbene ureditve (dograditev svinjaka itd.) .

5

Odkup zemljišča po agrarnem zakonu
Skupaj izdatki

. .

.

100.000--

.

.

3O.CO0'-

. .

.

230000-301.427-—

REKAPITULACIJA.
A. Osebni izdatki

, 70.427--

B. Stvarni izdatki

231.000-Skupaj izdatki

301.427-—

30. kos.

415'

kmetijske šole v Rakičaim za leto 1933./1934.
Odobrena ocenitev in odobrena
dotacija sa leto 1933./1&34.
Iznos pozicije
Iznos partije

of
'I—k

Dohodki

'3
PH

P*

D i a

B. Dohodki.
REDNI DOHODKL
Lastni dohodki:
Dohodki ekonomije:
Poljedelstvo

, * , . .

Živinoreja .

4

Drevesnica

. . . . *

, . .

i

. . ' . . » • '

. » • :

t
t

. . .

* n t t n i

Razni manjši dohodki . . * > * * . . .

Din 62.400-„

20.110--

„

64.000--

e . . .

.

146.510-2.000'-

148.510--

IZREDNI DOHODKI,
Dotacija banovine

, . . , , . . . * , , . , . . .

Skupaj dohodki \ , -,

152,9174

301.427--

REKAPITULACIJÀ
(kmetijske gole v RaMcanu).
Skupaj izdatki .

30Î.427-—

Skupaj dohodki

301-427--Г

30. kos.
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6. Proračun izdatkoY in dohodkoy banoyinske
Odobreno za leto 1933./1934.
ei

'S
es
CM

Izdatki

u

•oa

Iznos pozicije

Iznos partije

Di n

Рч

A. Izdatki.
REDNI IZDATKL
A. O s e b n i i z d a t k i .
1
2
2
3

Osebni prejemki:
Plače, periodični poviški in položajne doklade uradnikov:
3 uradniki: 1-VII; 2-VIII
Draginjske doklade
.
Pogodbeni nameščenci in honorarji za predavanja . . . . .
Napredovanja in poviški . . . . . . . . . . . . " . " . " .
B. S t v a r n i

4

Potni stroški in ekskurzije

5

Upravni in režijski stroški:
1
2

3
4

52.080-20.040'-

72.120'48.050-1.000--

izdatki.
1.600--

. . . . . . . . . . . . .

Pisarniški stroški, knjige, kurjava, razsvetljava, davki, najem
28 000-—

nina itd.
Vzdrževanje:
Strokovnega pouka
Internata

. . . . . . . . .

Din 17.000'—
„ 83.000-—

Vzdrževanje mlekarsko-äirarskega obrata in prostorov . .
Obdelovanje zemljišča
Skupaj izdatki . .

100.000-807.00O-2.000--

937.00O-—
1,059.770'-

BEKAPITULACIJA.
A. Osebni izdatki
B,-Stvarni izdatki

•

i

«

•

i

<

i

. . . . . « •

Skupaj izdatki

121.170-938.600-1,059.770'-

W-r--

30. kos.

4*7

mlekarske Sole y Škofji Loki za leto ШЗ./Ш4.

•e
ce

CL,

u

Odobrena ocenitev in odobrena
dotacija za leto 1933./19&L
Iznos pozicije
Iznos partije

D ohodki

•a

o
O.

D i n

B. Dohodki.
REDNI DOHODKI.
Lastni dohodki:
1
2
3

Oskrbnine gojencev....
. . . . . . . .
Izkupiček za mlekarske in sirarske izdelke.
Razni manjši dohodki . . . . . .

80.000898.770'3.000'-

961,770--

IZREDNI DOHODKI.
Dotacija banovine

78.000'—

i/sorto'-

REKAPITULACIJA,
(mlekarske šole v Škofji Loki).
Skupaj izdatki.

.

Skupaj dohodki'

4 • .

• ' i

»' S

. • »

I

• *i . i
|

1

1

*

•

« '»

1,059.77<Г-

»•'
*

'

I

•

•

•

..

1,059.770*—

30. kos.
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7. Proradnn izdatkov in dohodkov banovinske kmetijske
Odobreno za leto 1933./1934.
ce

Izdatki

•a
Рн

Iznos pozicije

o
Pu

Iznos partije

D i n

A. Izdatki.
REDNI IZDATKI.
A. O s e b n i i z d a t k i .
1

Plača pripravnika za X. skupino

2

Honorarji:
Honorarji šolskim sestram
Honorarji predavateljem

1
2

10.860-—
36.000--

. . .

B. S t v a r n i

7.800"-

43.80O--

izdatki.

3

Potni stroški in ekskurzije . . . . . . . . . .

. ,

4.
1

Upravni in režijski stroški:
Pisarniški stroški, knjige, kurjava, razsvetljava itd. . < . »

2
3
4

Stroški internata
Stroški ekonomije (delavci, inventar, semena, gozdarstvo itd.)
Vzdrževanje in popravilo poslopij
.

t

500--

-

Skupaj izdatki . . .

15.000-56.700-100.000-30.000*-

201.700-—
256.860"—

REKAPITULACIJA.
A. Osebni izdatki
B. Stvarni izdatki

. . «
, n s

.

.

*

i

•

i

•

t

Skupaj izdatki

54.660-202.200-256.860"—

••

.1

"51

30. kos.
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gospodinjske šole v Mali Loki za leto 1933./1934.
Odobrena ocenitev in odobrena
dotacija za leto 1933./1934.

a

Dohodki

'3

Iznos pozicije

d ^ è r t * — ^ ^ * ш *

Iznos partije

D i n

I '"i t I I ЕГ

B. Dohodki.
REDNI D0H0DEI.
Lastni dohodki:
1

Oskrbnine gojencev

. . . . . . . . . . . . . . . .

2

Dohodki ekonomije:
Živinoreja
Žaga .

80.876'-

Din • 40.000—

. . . 4 4 . . . . . . . . . .

„

3.600*—

*

. 3.000—

Trsnica

„

2 500—

Matičnjak

„ '

500—

Vrtnarstvo

„

500'—

50.000'-

. . . . . . . . . .

3.500--

Poljedelstvo

.......

.

Razni manjši dohodki

134.375--

ÎZREDNI DOHODKI.
Dotacija banovine

122.485'

.
Skupaj dohodki . , ,

256.860'—

REKAPITULACIJA
(kmetijske .gospodinjske iole т Mali Loki).
Skupaj izdatki . . . t < i
Skupaj dohodki

, .

. •

•

g. i

• •

»

»

256.860 —
256.860'—

a

30. kos.
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8. Proračun izdatkov in dohodkov banovinske
Odobreno za leto 1933./1934.
Izdatki

Ü

Iznos pozicije

•a

Iznos partije

D i n

o

A. Izdatki.
REDNI IZDATKI.
A. O s e b n i

izdatki.

Osebni prejemki:
1

Plača, periodični poviški in položajna doklada uradnika VIII

2

Plača, periodični poviški zvaničnika II

3

Draginjske doklade

15.300'5.280-17.940'-

2

Honorar dnevničarjem . . . .. . . . .

3

Napredovanja in poviški . . .

B. S t v a r n i

.

7.130--

.«.....•.-,.

500'-

......

. -

38.520--

...

.....

izdatki.

Upravni in režijski stroški:
Pisarniški stroški, kurjava, razsvetljava

2

Vzdrževanje in popravilo poslopij

2.000

3

Najemnine in zavarovalnine

4.045

4

Stroški viničarskega tečaja

53.111

5

Vzdrževanje in obdelovanje nasada

6

Gradbene preureditve . .

t

itd.

. . . . . . .

4.000'

1

100.000'
50.000

. .
Skupaj izdatki

. . .

213.156'
259.306-—

REKAPITULACIJA.
46.150--

A. Osebni izdatki
B. Stvarni izdatki

.

Ц . •

i

i

•

«

213.156--

•

Skupaj izdatki

. »

259.306—

30. kos.
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trsnice in dreyesnicè v Рекгаћ za leto 1933./1934.
t?

e«
PU

Odobrena ocenitev in odobrena
dotacija za leto 1933./1934.
Iznos pozicije
Iznos partijo

Dohodki

•a
o
Рч

D i n

B. Dohodki.
REDNI DOHODKI.
Lastni dohodki:
Dohodki ekonomije:
Izkupiček za trte in drevesa . . . . . .

Din 100.000--

Izkupiček za vino . . . . . . . . . .
Živinoreja

\ . . . . .

Sadjarstvo

. . . . . . . . . . . . . .

„

25.000--

«

„

5.000*-

•. .

„

З.ООО1-

133.O00-—

Razni manjši dohodki

2.000-—

135.000-—

IZREDNI DOHODKI.
Dotacija banovine

.

Skupaj dohodki

. ,

124.306-—

,

259.306-—

Skupaj izdatki..

. . i < « . i • t • • • < • • » • »

259.306---

Skupaj dohodki

.

259.306—

REKAPITULACIJA
(trsnice in drevesnice v Pckrah). ,

. . .

,

ц

(

(

« . i • • • • t • >

^ц
80. koe.
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9. Proračun izdatkov in dohodkov banovinske
Odobreno za leto 1933./1934.

••e
a
Рч

e«
'.ST
u

Izdatki

•a
e

Iznos pozicije

p-

Iznos partije

D i n

A. Izdatki.
REDNI IZDATKI.
Â. O s e b n i

izdatki.

Nagrade pogodbenim nameščencem

B. S t r a m i

< . . . .

34.500*-

»

izdatki.

Upravni in režijski etroBki:
1

Pisarniški stroški, kurjava, razsvetljava

2

Vzdrževanje in popravilo poslopij . . . . . .

3

Najemnine, zavarovalnine, davki itd

4

Stroški viničarskega tečaja

5

Vzdrževanje in obdelovanje nasada

6

Odkup posestva

. .,

.

4.600'

. . . .

.

"8.000

itd. . . . . .

5.340'
53.090
. . . . . . . . . .

80.000"

,.

14.750'

Skupaj izdatki

. .

.

165.880-200.180-—

REKAPITULACIJA.
A. Osebni izdatki
B. Stvarni izdatki

. . . . . . . . . . .
, , . , . , . . .

i *
Skupaj izdatki

34.500-165.680-200.180—

30. kos.
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trsnice in drevesnice y Kapeli za leto'1933Л934.
Odobrena ocenitev in odobrena
dotacija za leto 1938./1934.
•e

u

Dohodki

Iznos pozicije

•a

Iznos partije

D i n

o

B. Dohodki.
REDNI DOHODKI.
Lastni dohodki:
Dohodki ekonomije:
Izkupiček za trte in drevesa

Din ,80.000—

Izkupiček za vino . . . . . . . . . .

„

25.000-—

Živinoreja . . . , . . . . . . . , <

„•

3.500-—

„

1.000-—

Sadjarstvo

•..

5

. . . . . . , . ,

.

Razni manjši dohodki . . ,

109.500-2.500*-

112.000*-

IZREDNI DOHODKI.
Dotacija banovine

, , . . « , ,

.

• Skupaj dohodki , » ,

88.180-—
200.1в0--

REKAPITULACIJA
(trsnice in drevesnice v Kapeli).
Skupaj izdatki . : ,
Skupaj dohodki

. « <

5

. >

t

t

. . . . , j . » .

•

i

«

«

»

»

»

t

•

•

•

I

r

i

200.190*200.180--

424

80. ko».
• M W ^ ^ P ^

10. Proračun izdatkov in dohodkov banovinskih trsnic
Odobreno za leto 1933./1934.
03

eu

Izdatki

•a

Iznos pozicije

o
Сч

Iznos partije

D i n

A. Izdatki.
REDNI IZDATKI.
A. O s e b n i

izdatki.

Osebni prejemki:
1

Plače 2 zvaničnikov: l-II; 1-IH

2

Draginjske doklade . . . . . . .
B. S t v a r n i

..... . . .

. ,

9.600*-

. . * .

18.960-

28.560--

izdatki.

Upravni in režijski stroški:
Kostanjevica:
Pisarniške potrebščine

:

Najemnine

. . Din
. .

Obdelovanje in vzdrževanje nasada

. . .

400*—

„

3.000-—

„

30.000*—

33.400--

Leskovec:
Pisarniške potrebščine . . . . . . . .
Najemnine
Obdelovanje in vzdrževanje nasada

. . .

Din

400-—

„

13.000-—

„

50.440—

Skupaj izdatki

. . .

63.840-—

97.240-—
125.80O--

HEKAPITULACIJA.
A. Osebni izdatki

. . . . . . . . . . . .

B. Stvarni izdatki

» . •
, . . . . . - .

« , , . .

Skupaj.izdatki

s

. s .

28.560-—
97.240-—
125.800e—

30. kos.
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in drevesnic v Kostanjevici in Leskovcn za leto 1933./1934.
rt

Odobrena ocenitev in odobrena
dotacija za leto 1933./1934.
Iznos pozicije
Iznos partijo

Dohodki

o

•a

D i n

o

B. Dohodki.
REDNI DOHODKI.
Lastni dohodki:
Izkupiček za trte, drevesa in druge pridelke:
. . . . . . . . . . . .

41.800--

. . . . . . . . . . . . .

4O.O00--

Kostanjevica
Leskovec

81.800'-

IZREDNI DOHODKI,
44.000'—

Dotacija banovine

125.800'—

Skupaj dohodki .

REKAPITULACIJA

• • • *•

(trsnic in drevesnic v Kostanjevici, in Leskovcu).
Skupaj izdatki .
S*upaj dohodki

< •

«

• ' « ' • ' • ' « ' * ' •

•

•

»

•

•

•

•

•

125.800'125.800'-

426'

30;'kos:

11. Proračun izdatkov in dohodkov
Odobreno za M o 1933./1934.
as

0ч

Izdatki

м
o
p*

Iznos pozicije

Iznos partije

D i n

A. Izdatki.
REDNI IZDATKI.
A. O s e b n i i z d a t k i .
Osebni prejemki:
Plača služitelja 1-1-1 . ' . . « « . » ,
Draginjska doklada
, . , . . . .
B. S t v a r n i
1
2
3

7.341-5.520--

12.861—

300-4.4Ó0-19.889--

24.639—

izdatki.

Upravni in režijski stroški:
Pisarniške potrebščine
* „ . . . .
Zakupnine in vzdrževanje poslopij
Obdelovanje in vzdrževanje nasada . . . . . . .
, Skupaj izdatki

37.500—

REKAPITULACIJA.
A. Osebni izdatki
B. Stvarni izdatki

' . . ,

12.861--

. . ".

24.639--

Skupaj izdatki

37.500--

. . . . '. . '. ', '. ". . .
.

.

12. Proračun izdatkov in dohodkov banovinOdobreno za leto 1933./1934.

•2.
•t—»

ti
oŠ

CU

Izdatki

Iznos pozicije

o
tU

Iznos partije

Din

A. Izdatki.
REDNI IZDATKI.
Stvarni
1
1
2
3

izdatki.

Vzdrževalni stroški:
Stroški za delo
. . . .- . .- . •
. • « . .-

. . . , , ,

Skupaj izdatki

. . .

7.000*—
4.000—
1.400-—

12.400—
12.400-—

30. koe.

Ш$

banovinske trsnice v Dramljah za leto 1933./1934.
Odobrena ocenitev in odobrena
dotacija za leto 1933./1934.

Ï

Dohodki

u

Iznos pozicije

•a

Iznos partije

D i n

o
OH

B. Dohodki.
REDNI DOHODKI.
Izkupiček za ključe, korenjake in cepljenke . % i ,

50.Ш)'-

f

50.000 —

Skupaj dohodki , . Ђ.
REKAPITULACIJA
(trsnice T Dramljah).
Skupaj izdatki . . , . « è . , » i . » . . . . . . .
Skupaj dohodki . . i . i -. « » » » i . • . . • . *

37.500-50.000"-

Presežek dohodkov (izkazan med občnimi dohodki) . « ,

12.500--

ske trsnice v Vinjeni vrhu za leto 1933./1934.
Partija

03

Dohodki

' -,v
Odobrena ocenitev in odobrena
dotacija za leto 1938./19S4.
Iznos partije
Iznos pozicije
Din
1

!

B. Dohodki.

t

REDNI DOHODKI.

i

Lastni dohodki:

1

1 .
2

Izkupiček za vino

; » » • • • • • « • • »

7.200--.

» » » s • • • • • • • • » »

7.200-—

. t » -.

Izkupiček za korenjake

Skupaj dohodki , , »

14.400;—
1

14.400-—

REKAPITULACIJA1
(trsnice T Vinjem vrhu).
Skupaj izdatki . • » » .§ ,» « s . i • » « » -• -* » » « *
Skupaj dohodki « . » • t i i • i « « • • • • • » »
• Presežek dohodkov (izkazan med občnimi dohodki) < -, ,

12.400-—
14.400-—
2.000-—
1

428

30. kos.

13. Proračun izdatkov in dohodkoy banoOdobreno za leto 1933./1934.
Л
IZ?

U
03

ft

Izdatki

o
So

Iznos pozicije

Iznos partije

D i n

A. Izdatki.
i

REDNI IZDATKI.
Stvarni
Upravni in režijski stroški:

1

izdatki.
200.—
5.800'—
30.000-—

1
2
3
Skupaj izdatki

36.000-—
36.0OO-—

. . .

14. Proračun izdatkov in dohodkov banoOdobreno^ za leto 1933./1934.
03

ft-

Izdatki

•a

Iznos pozicije

o
ft

Iznos partije

D i n

A. Izdatki.
REDNI IZDATKI.
A. 0 s e b n i i z d a t k i .
1
2

Osebni prejemki:
Plača, periodični poviški in položajna doklada 1 uradnika X
in 1 zvaničnika III
.' . .
Draginjske doklade
Pogodbeni nameščenci
B. S J v a r n i

3

Potni stroški

;

4

Upravni in režijski stroški:
Pisarniške potrebščine, kurjava, razsvetljava, vodarina itd
Vzdrževanje in nabava inventarja, konjske opreme itd.
Vzdrževanje in nakup žrebcev . . . .. ..
Transportni stroški za prevoz žrebcev . .
Stroški za režijeko osebje
Vzdrževanje in popravilo poslopij . . . .

5
6

32.760'9.747--

izdatki.

!

1
2
3
4

11.460-21.300'-

8.000--

25.000'
5.000'
250.000
15.000'
246.400'
10.000'

551.400'—
601.907-

Skupaj izdatki
REKAPITULACIJA.

42.507*.
559.400--

A. Osebni izdatki
B. Stvarni izdatki
Skupaj izdatki

. , ,

601.907—

/Ш

30. kos.
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Tinske trsnice v Drašičih za leto 1933./1934.

1
a,

Odobrena ocenitev in odobrena
dotacija za leto 1933./1934

'u

Dohodki

g

Iznos pozicije

Iznos partije

D i n

B. Dohodki.
REDNI DOHODKI.
Lastni dohodki:
Izkupiček za ključe in grozdje .

. . -. . -,

».

16.000*—

.

20.000—

IZREDNI DOHODKI.
Dotacija banovine

. . . . . . .

i

t

,

Skupaj dohodki . . -,

36.000--

REKAPITULACIJA
(trsnice v Drašičih).
Skupaj izdatki . . . . '
Skupaj dohodki .
. . . . . - . * . . .

36.000—
36.000—

vinske žrebčarne na Selu za leto 1933./1934.
03

*^-»
•c
CS

' o,

Odobrena ocenitev in odobrena
dotacija za, leto 1933./1984.
Iznos pozicije
Iznos partije

«
o

Dohodki

•oa

PH

D i n

B. Dohodki.
REDNI DOHODKI.
Lastni dohodki:
1
2
S

Skočnine .
Najemnine
Razni manjši dohodki . . .

•.
. . . .

•

. •

a

25.000—
20.000—
20.000—

65.000—

IZREDNI DOHODKI.
Dotacija banovine

. . . .

. . . . .

Skupaj dohodki

536.907—

601.907—

REKAPITULACIJA
(žrebčarne na'Sclu).
Skupaj izdatki .
Skupaj dohodki
.>

•

•

•-•

t

.

« • • • • • • ••• •

«

•

«

«

601.907—
; 601.907—

30. koe.
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15. Proračun izdatkov in dohodkov banovinske
OdobTeno za leto 1933./1934.
•S.
'3.

Iznos pozicije

Izdatki

CS

Iznos partije

D i n

AH

A. Izdatki.
REDNI IZDATKI.
Stvarni izdatki.
Upravni in režijski stroški:
Pisarniški stroški, knjige itd.
Čiščenje semenskega blasa

1.000--

. . . . . . . • •

eoo--

1.600-1.600--

Skupaj izdatki

16. Proračun izdatkov in dohodkov banovinskoga
Odobreno za leto 1933./1934.
es
• I—.

t-,

a
eu

Iznos pozicije

Izdatki

u
o
Рч

, Iznos partije

D i n

A. Izdatki.
REDNI IZDATKI.

1
2

Osebni izdatki.
Osebni prejemki:
. . .
Plaža, periodični poviški in položajne doklade 1 uradnika VI,
1 uradniškega pripravnika za X. skupino in 1 zvaničnika III
Draginjske doklade
Pogodbeni uslužbenci ' . . . * . *
•
B. S t v a r n i

3
4
1
2
3
4

35.940-23.280'-

59.220-10.890--

izdatki.

Potni stroški
. . . . * • , .
s . •
Upravni in režijski stroški:
Pisarniški stroški, knjige, kurjava, razsvetljava itd
Vzdrževanje in popravilo poslopij, zavarovanje itd. . . . .
Obnovitev svinjakov
• . . . - . .
Stroški ekonomije (delavci, inventar, živina, gozdarstvo itd.)
Skupaj izdatki

. ,

.

1.500-—
5.000-40.000-80.000-200.000*-

325.000*—
396.610'-

REKAPITULACIJA.
A. Osebni izdatki
B. Stvarni izdatki

« « « • • •

»

*

j

?

. . . .

Skupaj izdatki .

*

70.110-326.500-396.61C—

30. kos.
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semenogojske postaje y Beltincih za leto 1933./1934.
-g
at
P-c

o

Odobrena ocenitev in odobrena
dotacija za leto 1933./1934.
Ianos pozicije
Iznos partòje

Dohodki

•a
o

D i n

В. Dohodki.
REDNI DOHODKI.
Lastni dohodki pri čiščenju semena .

3.000 —

Skupaj dohodki

. ,

,

3.000'-

REKAPITULACIJA
(semenogojske postaje v Beltincih).
Skupaj izdatki
, - . , . • . . - . .
Skupaj dohodki
. r s .
é

1.600-—
3.000"—

Presežek dohodkov (izkazan med občnimi dohodki) , , .

1.400-—

veleposestva v Ponovičah pri Litiji za leto 1933Л934.
Odobrena ocenitev in odobrena
dotacija za leto 1933./1934/
Iznos pozicije
Iznos partije

C«

o,

••.au
o

Dohodki

D i n

OH

B. Dohodki.
REDNI DOHODKI
Lastni dohodki:
Dohodki ekonomije:
Poljedelstvo
. . . . . . , , .
Živinoreja

.

,

.

,

*

:

Gozdarstvo . . . • . ••
Vrtnarstvo in sadjarstvo
Najemnine
. . . . ' -.
Razni manjši dohodki . . .

;

>

.

Din 50.000„ 13&000„
50.000„
28.000:, • 20.000-^

<

% ? • »
. i . .
-.".»" J
-. .
<

<

S

•

I

S

ï

t

t

1

'

•

284.000-10.000'-

294.000--

IZREDNI DOHODKI.
Dotacija banovine

. .

,

.

t

»'***..'.

Skupaj dohodki

102.610-—
, ,

396.610*—

REKAPITULACIJA
(veleposestva v Ponovičah pri Litiji).
Skupaj izdatki .
Skupaj dohodki

396.610 —
396.610*—

30. koe.
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17. Бгогаепп izdatkoy in dohodkov banovinskega riboOdobreno za leto 1933./1934.
'S

Izdatki

Iznos pozicije

ee PL,

Izno9 partije

D i n

A. Izdatki.
EEDNI IZDATKI.
A. O s e b n i i z d a t k i .
Nagrade kontraktualnim uradnikom in dnevničarjem

1
2
3
4

B. S t v a r n i i z d a t k i .
Razni izdatki:
Lovnine . . . . . . .
Nabava ribarskih in obrtnih potrebščin
Hrana za ribe
Najemnine, vračilo.,dolga . . . . . . . . . . . . . .

87.000'—

. . . .

. . .

5.000'—
30.000'—
75.000—
100.000—

210.000'—
297.000--

* Skupaj izdatki . . .
REKAPITULACIJA.

87.000-210.000--

A. Osebni izdatki
B. Stvarni izdatki

297.000—

Skupaj izdatki . . .

18. Proračun izdatkov in dohodkov banovinske kmetijske
Odobreno za leto 1933./1934.
•Â
'3

Izdatki

Iznos pozicije

1

(k

Iznos partije

D i n

P*

A. Izdatki.

t

REDNI IZDATKI.
A. O s e b n i i z d a t k i
1
1

2

Osebni prejemki:
. . .
Plača, periodični poviäki, položajna doklada 1 uradnika VIII,.
1 uradniškega pripravnika za VIII., skupino in 1 zvanični-

2

50.040—

Nagrade:
1
2

37.000'—
Stroški strokovnega sosveta za presojo vin in delež na pristoj42.700—
B. S t v a r n i

3
4

34.200—
15.840—

79.700—

izdatki.

i

500'—
Upravni in režijski stroški :
1
2

;

Nabava kemikalij, instrumentov in drugih pripomočkov . .

6.000—
10.500-—

-

16.500—
146.740—

Skupaj izdatki . . .
REKAPITULACIJA.

129.740—r
17.000—
Skupaj izdatki . , .

*

146.740-,

l

FOR*

30. kos.

gojnega zavoda v Bohinjski Bistrici za leto 1933./1934.
Odobrena ocenitev in oBobrene
dotatila za leto 1983.Ä934.
Janos pozicije Iznos partije

i
CS

CS

.1—»

•l—9

'3

"•E
ce

Dohodki

•a
o

Din

PL,

B. Dohodki.
REDNI DOHODKI.
297.000—

1

3

'

^

^

,

\

Skupaj dohodki

297.000—

. . .

REKAPITULACIJA
(ribogojnega zavoda v Boh. Bistrici).
, 297.000—
297.000—

poizkusile in kontrolne postaje v Mariboru za leto 1933./1934.
'•£
ce

O.

•S,
'S

Odobrena ocenitev in odobrena
dotacija za leto 1933./1984.
|
Iznos pozicije
Iznos partije

Dohodki

•a.

Din

o
Рч.

B. Dohodki.
REDNI DOHODKI.
1

Lastni dohodki:
IZREDNI DOHODKI.

56.740'—

2

•'

s

90.000 —

Skupaj dohodki

. . -.

146.740—

REKAPITULACIJA
(kmetijske poižkusne in kontrolne postaje vMariKru),
Skupaj izdatki
Skupaj dohodki . . < # ' .

. «
• •"

*
* • • •

' 146.740—
146.740—

J
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30. koe.

19. Proračun izdatkov in dohodkov banovinskih pašniških
Odobreno za leto 1933./1934.

ce
u

Izdatki

Iznos pozicije

Iznos partdje

e)

D in

A. Izdatki.
REDNI IZDATKI.
A. O s e b n i
Nagrada dnevnifiarjem

1
2
1
2
3
4
5

izdatki.
c

. . . . . .

B. S t v a r n i i z d a t k i .
Upravni in režijski stroški:
Vzdrževanje ograj in poslopja
<*....>..
Oskrbovanje pašnikov in ureditev planinskih poizkusnih polj
Oskrbovanje gozdov
. . . . . . . . . .
Zavarovalnine
„
Razni izdatki
„
Skupaj izdatki
REKAPITULACIJA.

16.800—

4.000—
8.000—
4.000—
2.000"—
1.000—

19.000--

. , .

35.800'—

/

A. Osebni izdatki
B. Stvarni izdatki

16.800-19.000-Skupaj izdatki

. , .

35.800'—

20. Proračun izdatkov in dohodkov banovinske postaje za
"~*
«S

•r-9

Z

*G
§

OS

(U

Odobreno za leto 1933./1934.

ej

Izdatki

Iznos pozicije

Iznos partije

Din

PL,

A. Izdatki.
REDNI IZDATKI.
A. O s e b n i

izdatki.

i

1

15.900—
B. S t v a r n i

izdatki.

Upravni in režijski stroški:

2
1
2
3
4

Inventar in preureditev prostorov

. . . « * . .
Skupaj izdatki

з « «

500—
60.000—
15.000'—
6.900'—

82.400—

. j ,

98.300—

< . • . . . . i . « . , . . ,
, ,
. , . . , ,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
,
a

15.900—
82.400—

REKAPITULACIJA.
A. Osebni izdatki
B. Stvarni izdatki

Skupaj izdatki . . s

98.300— •

30. kos.

posestev, ßobeza in Biba planine za leto 1933./1934.
Odobrena ocenitev ixt odobrena
dotacija za leto 1933./1934.

ei
•«—9

Dohodki

CS

Рн

Iznos pozicije

§

Iznos partije

D i n

B. Dohodki.
REDNI DOHODKI.
Lastni dohodki:
1
2
3

12.000-—
6.000-—
2.800'—

Pašnina
Prodaja lesa
. . .
Razni manjši dohodki

20.800'—

IZREDNI DOHODKI.
15.000-—

Dotacija banovine
Skupaj dohodki . .

35.800'—

REKAPITULACIJA
(pašniških posestev Robeža in Biba planine).
35.800'35.800*-

Skupaj izdatki .
Skupaj dohodki

eiščenje detelj nega semena v Ljubljani za lèto 1933./1934.
Odobrena ocenitev in odobrena
dotacija za leto 1933./1&B4.

.es

Dohodki

'б
Cu

Iznos pozicije

Iznos partije

D i n

Ач

B. Dohodki.
REDNI DOHODKI.
Lastni dohodki: pristojbine za čiščenje deteljnega semena

Skupaj dohodki . » .

9&300---

98.300-—

REKAPITULACIJA
(postaje za Шепје đeteljnega semena т Ljubljani).
Skupaj izdatki .
Skupaj dohodki

98.300-98.300--

436

30. kos.

21. Proračun izdatkovm dohod toy banovinske
Odobreno za leto 1933./1934.
u

CU

Izdatki

'5
o

Iznos pozicije

Iznos partije
D i n

A. Izdatki.
REDNI IZDATKI.
A. O s e b n i

izdatki:

Osebni prejemki:
Plača 1 uradn. pripravnika za IX. skupino in l.zvaničnika III

19.200--

Draginjske doklade

14.160--

2

Pogodbeni nameščenci

3

Stipendije in učne podpore

B. S t v a r n i

33.360'—

. « .

26.S08-—

.

20.000-—

izdatki.

Upravni in režijski stroški:

1

Pisarniški stroški, kurjava,

2

Stroški internata

3

Režijski stroški

60.000--

4

Najemnina

28.000'-

razsvetljava

itd

5.000-5.000--

Skupaj izdatki

.

98.000-177.868-—

REKAPITULACIJA.
A. Osebni izdatki

79.868'-

B. Stvarni izdatki

98.000'Skupaj izdatki

j .

t

, .

,

177.868-—

30. kos.

m

podkovske šole y Izubijani za leto 1933./1934.
Odobrena ocenitev in odobrena
dotacija za leto 1933./19S4.
Iznos pozicije
Iznos partije

ai
•p—»

Dohodki

'3

•g

D i n

B. Dohodki
REDNI DOHODKI.

100.000-—

fì'mr-,

177.868'—

REKAPITULACIJA
(podkovske gole v Ljubljani).

Skupaj izdatki . . » • . , . « » ? « . •
Skupaj dohodki

. . » • » » . . - , - »• « л

': » * * ' » > *•'

« • i • • • • * *

•

177,868'—
177.868'—

438

30. kos.

22. Proračun izdatkov in dohodkov gozdarske
Odobreno za leto 1933./1934.
Izdatki

•a
CU

Iznos pozicije

o

Iznos partije

D in

A. Izdatki.
REDNI IZDATKI.
A. O s e b n i

izdatki.

Osebni prejemki:
1

Plača služitelja H-l . . . , . . , ,

2

Draginjske doklade

. . ' . . ' .

2

Pogodbeni nameščenci in plače nastavnikom

3

Napredovanja " in poviški

.

3.660--

, ,

10.860--

4

53.900--

. . . , . ,

B. S t v a r n i

14520--

».

JSff-

.

2.000'—

izdatki.

4

Potni stroški, študijska potovanja, ekskurzije

5

Upravni in režijski stroški:

. . . . .

.

1

Nabava učil, • zbirk, ureditev kabineta, inventar itd. . .

2

Stroški internata

92.250--

3

Praktične vaje in poizkusi

15.000--

4

Razne nepredvidene potrebščine

5.000--

1.200-Skupaj izdatki

. ,

113.450—
184.020—

REKAPITULACIJA.
A. Osebni izdatki

68.670--

B. Stvarni izdatki

115.450-Skupaj izdatki

184.020*—

•;âSH

.30. kos.

439

šole v Mariboru za leto 1933./1934.

cd

Odobrena ocenitev im odobrena
dotacija za leto 1933./1934.
Iznos pozicije Iznos partije

Dohodki

•a
o

D i n

B. Dohodki.
REDNI DOHODKI.
85.500--

Oskrbnine gojencev
IZREDNI DOHODKI.

98.520'-

Dotacija banovine

184020-—

Skupaj dohodki

REKAPITULACIJA
(gozdarske šole r Mariboru).
Skupaj izdatki .
Skupaj dohodki

.

,

,

,

.

*

»

«

•

•

§

•

•

•

!

•

16102O-184.020--

m
440

30. kos.

Rekapitulacija
izdatkov in dohodkov banovinskih podjetij, zavodov in ustanov
za leto 1933./1934.
(Kmetijski oddelek.)
Odobreni izdatki za leto 1933./34.
Naslov
Osebni

Banovinska vinarska in sadjarska gola
v Mariboru
Banovinska kmetijska šola na Grmu .
Banovinska kmetijska šola v Št. Juriju
ob južni železnici
Banovinska kmetijska
gospodinjska
šola v Št. Juriju ob južni železnici
Banovinska kmetijska šola v Rakičanu
Banovinska mlekarska šola v škofji
Loki
Banovinska kmetijska
gospodinjska
'šola v Mali Loki
Banovinska trsnica in drevesnica v
Pekrah
.
Banovinska trsnica in drevesnica v
Kapeli
Banovinske trsnice in drevesnice v
Kostanjevici in Leskovcu . . . .
Banovinska trsnica v Dramljah . «• ,
Banovinska trsnica v Vinjem vrhu . *
Banovinska trsnica v Drašičih . . .
Banovinska žrebčarna na Selu . , -,
Banovinska semenogojska postaja "v
Beltincih
Banovinsko veleposestvo v Ponovičah
Banovinski ribogojni zavod v Bohinj
ski Bistrici
Banovinska kmetijska poizkusna in
kontrolna postaja v Mariboru . . .
Banovinski posestvi Robež in Biba
planina
.
Banovinska postaja za Čiščenje deteljnega semena v Ljubljani . . . .
Banovinska podkovska šola v Ljubljani-Selo .
, ,
Gozdarska šola v Mariboru . . . .
Skupaj

. j

.

Stvarni

Skupaj

Odobrena ocenitev dohodkov
za leto 1933./1934.
Lastni

Dotacija

254.100
253.980

491.500
362.000

745.609
615.98G

451.920
265.200

293.680
350.780

174.030

262.000

436.030

190.600

245.430

28.100
70.427

151.000
231.000

179.100
301.427

76.300
148.510

102.800
152.917

121.170

938.600

1,059.770

981.770

78.000

54.660

202.200

256.860

134.375

122.485.

46.150

213.156

259.306

135.000

Presežek
dohodkov

124.306
i

34.500

165.680

200.180

112.000

88.180

28.560
12.861

125.800
37.500
12.400
36.000
601.907

81.800
50.000*
14.400
16.000
65.000

44.000

42.507

97.240
24.639
12.400
36.000
559.400

20.000
536.907

70.110

1.803
326.500

1.600
396.610.

3.000
294.000

102.610

87.000

210.000 .

297.000

297.000

12.500
2.000

1.400

129.740

17.000

146.740

90.000

56.740

16.800.

.19.000

. 35.800

. 20.800

15.000

15.900

'82.400

' 98.300

" 98.300

79.868
68.570

98.000
115.450

177.868
184.020

100.000
85.500

77.868
98.520

1,589.033

4,616.765

6,205.798

3,711.475

2,510.223

15.900

• -M

b) Prosvetni oddelek.

~v

442

ЗО.Јсов.

IV. Prosvetni
23. Proračun izdatkov in dohodkov
Odobreno za leto 1933./1934.
«j

Izdatki

'5
o

Iznos pozicije

O.

Iznos partije

D i n

A. Izdatki.
REDNI IZDATKI
A. O s e b n i

izčLButkt

Osebni prejemki:

1

Pogodbeni uslužbenci, stroški inšpekcije, stanarina

2

Prispevki za bolniška zavarovanja

B. S t v a r n i

. . . .

127.000-3.600--

130.600'—

izdatki.

Upravni in režijski stroški:
1

Pisarniški stroški, kurjava, razsvetljava, zavarovalnine itd. .

2

Prehrana oskrbovancev in osebja

3

Nabava in vzdrževanje obleke in perila, inventarja in šolskih
potrebščin

10.000--

4

Vzdrževanje poslopja in ekonomije

16.000--

5

Za prenovljenje zavoda

6

Razni nepredvideni izdatki

. .

.

.

. . . * , . , .

Skupaj izdatki

,

.

. .

.

62.700-137.520'-

50.000'500--

276,720-—
407.320-—

REKAPITULACIJA.
A. Osebni izdatki

130.600'-

B. Stvarni izdatki

276.720-Skupaj izdatki

407.320-—

Š&

J?

hoe.
•flaša

oddelek.
gluhonemnice v Izubijani za leto 1933Л934.
Odobrena ocenite* in odobrena
doteciija sa leto 1938./1934.
Iznos pozicije

Dohodki

2
'ta
Oi

Iznos partije

Din

&

!

B. Dohodki.
REDNI DOHODKI.
Oskrbnine oskrbovancev < « • i » i • » • e ,

• • .

24O0O-—

IZREDNI DOHODKI.
Dotacija banovine

e

. . . . . . . . . . .

•

383.320'-

!

Skupaj dohodki«

40732СУ—

.1

.1
REKAPITULACIJA
(gluhonemnice v Ljubljani).
Skupaj izdatki . » . • • i i i « • • » • * » » . • • »
Skupaj dohodki

. « • » « • • ». « « * * '

•gff.sao*— )
407:820-—

!

ryi --™^Hjo^ f ^ y . , ^ . . ' - T

30. koe.
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24. Proračnn izdatkov in dohodkov deškega
Odobreno za leto 1933./1934
ce
CL,

Izdatki

o
.••a
o

Iznos pozicije

Iznos partije

D in

A. Izdatki.
REDNI IZDATKI.
A. O s e b n i

izdatki.

Osebni prejemki:
Plača, periodični poviški in položajne doklade:
44.460'45.300'-

2 uradnikov: l-VI-2; 1-IX in 2 zvaničnikov IIM
>' 2

Draginjske doklade
Nagrade dnevničarjem s prispevki za bolezensko zavarovanje
B. S t v a r n i

3
.. 4

•89.760-36.300--

izdatki.
1.000-—

Potni stroški
Upravni in režijski stroški:
Pisarniški stroški, kurjava, razsvetljava itd
Prehrana gojencev in osebja
. .
Nabava in vzdrževanje obleke, perila, potrebščin za delavnice,
zdravila itd
Razni nepredvideni izdatki (vračilo predjema)
Skupaj izdatki . . .

40.000'166.00050.0Ö0-9.000--

265.000'392.060-—

REKAPITULACIJA.
A. Osebni izdatki
B. Stvarni izdatki.

,

•

•

<

«

i

>

i

i

«

.

«

>

.

Skupaj izdatki. » *.' .

126.060-2вв.000'392.Ö60-—

»fa •

™гл ^

••TT''

v^

'",''

. -vr-

:

30. kos,

Y2gajališča v PofnoVičah za leto I933./1934.

••e
ca

u

Odobrena ocenitev im odobrena
dotacija za leto 1933./1934.
Iznos partije
Iznos pozicije

Dohodki

•a
o

D i n:

/

В. Dohodki.
REDNI DOHODKI.

Lastni dohodki:
Oskrbnine gojencev

. . . « . , . *

* • ». • - • • -*- . • »

Dohodki delavnic in dnine . . • .
Razni manjši dohodki

70.00O—
#

65 000 —

. . . . . .

1.000-—

• » • • • • •

i38.ocio--

IZREDNI DOHODKI.
Dotacija banovine

• .

• t

Skupaj dohodki

256.oqo-—

•

•

•

•

;392.0вО-—

REKAPITULACIJA
(deškega vzgajališča v Ponovičah).
Skupaj izdatki . . . .
Skupaj dohodki

v*,.

Hü%
•'•«-' -

. • . . • • • • • • • • • v

. . i % . • . , ' . . * • • • • '

*

!392.0в0>

30. kos.

449

25. Proračun izdatkov in dohodkov zavoda
Odobreno za leto 1933./1934.
e«

Izdatki

•a

Iznos pozicije

Iznos partije

D in

o
Рн

A. Izdatki.
REDKI IZDATKI.
Â. O s e b n i i z d a t k i .
1
2

Osebni prejemki:
Plača In položajna doklada 1 uradnika do VIII in 1 .služitelja II-3 .
Draginjske doklade . . i . . * . . , . . . . . . •

18.66012.120--

30.780'*-

54.000-4.000--

58.000'—

Nagrade dnevniöarjem:
Nagrade dnevničarjem • • • • '• • . ' . ' . ' . " .
Prispevki k bolniškemu zavarovanju . .

3

Potni stroški

4

Upravni in režijski stroški:
1
2
3,
4
5

.".'.'.

1.500—

,

Pisarniški stroški, kurjava, razsvetljava itd
Prehrana oskrbovancev in osebja
Nabava in vzdrževanje obleke, perila, potrebščin delavnic,
zdravila itd.
Vzdrževanje poslopij, semena itd
Razni izdatki
Skupaj izdatki . . .

40000
100-000
35.000'
3.000'
600

178.5O0-268.780—

REKAPITULACIJA.
A. Osebni izdatki
B. Stvarni izdatki

. . . . . .

, . . , . < , . , ,
s . ;
.
Skupaj izdatki

4

-, ,

88.780—
180.000-—
268.780*—

w
30. kos.

447

za slepo déco y Kočevju za leto 1933./1934.
U

Dohodki

'3

et)

PL,

Odobrena ocenitev im- odobrena
dotaeiäa za leto 1Ш./1934.
Iznos pozicije
Iznos partije

o
Сч

Din

B. Dohodki.
REDNI DOHODKI.
Lastni dohodki:
Oskrbnine gojencev

. , , .

Plačila nameščencev za hrano
Dohodki za prodane izdelke

Dotacija banovine

Skupaj dohodki ; .

,

268.780---

REKAPITULACIJA
(zaroda za slepo deeo v Kočevju);
Skupaj izdatki «. E ' ,'•' » ,' ,' „ " » ' ,' • a " • " « ' • • . . •
Skupaj dohodki . > «. ш. i « • v «

t

• « » • • • • • • i >

.268.760-268.700--

80. koe.

448

26. Proračun izdatkov in dohodkov banovinske zaloge
Odobreno za leto 1933./1934.
Izdatki

Iznos pozicije

Iznos partije

D in

A. Izdatki.
REDKI IZDATKI.
A. O s e b n i i z d a t k i .
Osebni prejemki:
Plača 2 uradniških pripravnikov:
1 za' IX. skupino, 1 za X, skupino in 2 služiteljev: 1-ÌI-1
in l-II

. . . • . • . • . • . • . - . - . " . . ' . • . - . . . . . .

Draginjske doklade .• . . . . . . . - . • . • . . . . . .
Nagrade pogodbenim uradnikom, dnevničarjem in honorarji . .
Napredovanja in poviški
Posebni stroški uprave . . . . . . . . . . .
." .' .' .

2
3
4

B. S t v a r n i
5
6
1
2

4
5

36.900-19.080'-

55.980-—
75.000-—
3.960'—
20.000-—

izdatki.

Potni stroški
Upravni in režijski stroški:
Stroški za sezonsko pomoč
Pisarniški stroški, poštnina, kurjava, razsvetljava, zavaroval
nine itd
.
Poslovni prostori:
a) adaptacije (najemnine)
Din 20.000—
b) anuitete
„ 100.000—
Nabava knjig in učil
Nepredvideni stroški . . . *
- • '•

Skupaj izdatki . . .

8.000-4C00-87.000--

120.000-1,700.000'5.Ó00--

l^ie-ow2,078.940--

REKAPITULACDA.
A. Osebni izdatki
B. Stvarni izdatki

•

•

•

•

•

•

•

•

.

r

•

• • • «

-.

•

•

•

•

t

•

Skupaj .izdatki. t . , . . ,

154.940-1,924.000*2,078.940-—

..*iai

'"'

30. ROS.

šolskih knjig in učil v Izubijani za leto 1933./1934.

449

450

30. kos.

Rekapitulacija
izdatkov in dohodkov banovinskih pridobitnih podjetij, zavodov
in ustanov za leto 1933./1934.
(Prosvetni oddelek).
Odobreni izdatki za leto 1933./1934.
Naslov
Osebni

Gluhonemnica v Ljubljani

. . . .

Stvarni

Skupaj

Odobrena ocenitev dohodkov
za leto 1933/1934.
Lastni

Dotacija

130.600

276.720

407.320

24.000

383.320

Deško vzgajališče v Ponovičah . .

.

126,060

266.000

392.060

136.000

256.060

Zavod za slepo deco v Kočevju . .

.

88.780

180.000

268.780

26.650

242.130

154.940

1,924.000

2,078.940

2,078.940

500.380

, 2,646.720

3,147.100

2,265.590

Banovinska zaloga šolskih knjig

in

učil v Ljubljani
Skupaj

. .

;

881.510

№" '

с) Oddelek za socialno politiko
in narodno zdravje.
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VI. Oddelek za socialno
27. Proračun izdatkov in dohodkov banovinskoga
Odobreno za leto 1933./1934.
Izdatki

'S
Cu

Iznos pozicije

o
PU

Iznos partije

D in

A. Izdatki.
REDNI IZDATKI.
A. O s e b n i i z d a t k i .
1
2

Osebni prejemki:
Pogodbeni nameščenci
Prispevki za bolniško zavarovanje
B. S t r a m i

1
2
3
4
5

49.600-1.000--

50.600—

izdatki.

Upravni in režijski stroški:
Pisarniški stroški, kurjava, razsvetljava, najemnine, zavaro
valnine itd
Prehrana oskrbovancev in osebja, vzdrževanje in nabava obleke
! ter perila, potnine, zdravila itd
Nabava in vzdrževanje inventarja ter potrebščin za delavnice
Stroški vzdrževanja poslopij in ekonomije
.
4
Kazni stroški
Skupaj izdatki . . .

24.000*-

.399.110*2.500-6.500-4.000--

436.110-—
486.710-—

REKAPITULACIJA.
A. Osebni izdatki

50.600--

B. Stvarni izdatki

436.110-Skupaj izdatki

486.710-—

W^''

90. kos.
^^•y'Tgw

politiko in narodno zdravje.
deéjega doma v Ljubljani za leto 1933./1934.
•E
a

Odobrena ocenitev in odobrena
dotacija za leto 1933./1984
Iznos pozicije
Iznos partije

Dohodki

S)

D i n

B. Dohodki.
REDNI DOHODKI.
Lastni dohodki:
1
2

Oskrbnine gojencev
Razni manjši dohodki

•

78.000-:
150--

78.1Ш-—

IZREDNI DOHODKI.
Dotacija banovine

.

.

Skupaj dohodki

408.560-—

. , ,

710-—

REKAPITULACIJA
(delega doma v Ljubljani).
Skupaj izdatki , ,
Skupaj dohodki

» • • i • • •
',

(

(

» . . i •

i 486.7t0-• 486.710--

90. koe.
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28. Proračun izdatkov in dohodkov banovinskega
Odobreno za leto 1933./1934.
•C
et

Izdatki

•a

Iznos pozicije

o
CM

Iznos partije

D i n

A. Izdatki.
REDNI IZDATKI.
A. O s e b n i i i da t ki.
Osebni prejemki:
1

Plača, periodični poviški in položajna doklada 1 uradnika VI

22.680"-

2

Draginjske doklade

10.440--

33.120'-

Nagrade pogodbenega osebja:
1

Pogodbeni uslužbenci in dnevničarji

2

Prispevek za bolniško zavarovanje . . . . . . » • • •
B. S t v a r n i

. . . . . . . . . .

36.500-1.320"-

izdatki.

S

Potni in selitveni stroški . . . , - . - . • . . . . ' . " . ' •

4

Upravni in režijski stroški:

1.400--

• '•

1

Pisarniški stroški, kurjava, razsvetljava, najemnine itd. . .

2

Prebrana oskrbovancev in osebja, nabava in vzdrževanje

30.000-—

. . * . . . . . . . .

320.950-—

3

Nabava ter vzdrževanje inventarja in šolskih potrebščin . .

5.000*-

4

Stroški ekonomije in nepredvideni izdatki

1.000-—

perila' in obleke, zdravila itd.

37.820-—

Skupaj izdatki . , .

356.950-429.290—

REKAPITULACIJA.
A. Osebni izdatki
B. Stvarni izdatki

i

»

«

368.360"-

Skupaj izdatki . « .

1

70.940--

429"290—

т "•—y • v:\

30. kos.
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dečjega doma v Maribora za leto 1933./1934.
Dohodki

•a
o,

Odobrena ocenitev in odobrena
dotacija za leto 1933./1934.
Iznos pozicije Iznoe partije

o

Di n

B. Dohodki.
REDNI DOHODKI
Lastni dohodki:
1

Oskrbnine oskrbovancev

2

Razni dohodki

140.000--

Dotacija banovine

Skupaj dohodki

s

>„

429.290-—

i

i

429.290—
429.290—

REKAPITULACIJA
(banovinskoga đečjega doma v Mariboru).
Skupaj izdatki .
Skupaj dohodki

•

•

• Wf

466

30. kos,

29. Proračun izdatkov in dohodkov
Odobreno za l&to 1933./1934.
ci

CM

Izdatki

•a

Iznos pozicije

o

Iznos partije

D in

A. Izdatki.
REDNI IZDATKI.
A. O s e b n i i z d a t k i .

3
4

4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

Osebni prejemki:
Plače, periodični poviški in položajne doklade uradnikov:
27 uradnikov: 1 ravnatelj IV/1; 7 šefov
oddelkov: 2-IV/l; 2-IV/2; 2-V; 1-VI; 3 asi
stenti 3-VII; 5 sekundarijev 5-VIII; 1 le
karnar 1-VII; 1 upravitelj 1-V;,5 ekonom
skih uradnikov: 3-VII; 2-IX; 4 arhivskih
uradnikov: 1-IX-l; 1-X-l; 2-X
Din 543.480—
uradniški pripravniki: 4 pripravnikov po
§ 45., t. 3. U. Z
„ 61.200—
Plače in periodični poviški zvaničnikov:
3 zvaničniki: l-II-l; 2-III . .
Plače in periodični poviški 12 služiteljev: 1-1-2; 3-1; 3-II-2; 5-II
Doklade:
I. osebne in rodbinske:
a) uradnikov
. . . . Din 244.260*b) zvaničnikov
'; . „
21.840c) služiteljev
„
93.360II. posebne nagrade po § 329. U. Z. . . * „
29.964*Nagrade pogodbenega in režijskega osebja:
a) 5 dnevničarjev in dušeskrbstvo . . . . Din 56.450b) 61 usmiljenih sester
».
„ 263.500c ) 4 5 ostalih bolničnih in režijskih usluž
bencev
„ 178.550č) prispevek za bolniško zavarovanje . . „
13.500d) povišk-i mezd . . . . . . . . . .
„
5.500Napredovanja in poviški
« . .
B. S t v a r n i i z d a t k i .
Potni in selitveni stroški
, . k ,
Upravni in režijski stroški:
Pisarniški stroški (administracija) . . « . .
• • ••
Kurjava
* " . , . , . . k г . .
Razsvetljava
. . . 8 . < . t
Vodarina
, . ,
f
•
•
•
•
Hišne potrebščine (pranje itd.) . . . 4
Vzdrževanje poslopij in tehničnih naprav . . . . . * . .
Prehrana
, .
Zdravila in zdravilne potrebščine . . i . . - > . . . .
.
Inventar:
a) nabava .
Din 160.000—
b) popravilo
. . j . . „
40.000—
Pogrebni stroški . . .
. . . , . <
Stroški posestva in gospodarstva . . . . . .
. . < ,
a
Razni izdatki (slavja itd.) . . . . . , s s . « > ' . " . " «
Anuitete in gradbene ureditve . « . . < • > . ,
. ,
s

RF.KAPITULACIJA.
« * * . . . . . , . .
, , . , . , . „ .
Skupaj izdatki , ,

12.960—
49.680—

389.424—

1,056.744*-

517.500*2.400*2.800*40.000
500.000
'80.000
90.000
60.000
100.000
1,550.000*
400.000

200.000'
10.000'
90.000

i2;ooo'
400.000

3,532.000*5,111.444—

Skupaj izdatki

A. Osebni izdatki
B. Stvarni izdatki

604.680*—

1^76.644*3,534'800*.

5ДИ.444--

30. kòs.

457

splošne bolnice v Mariboru za leto 1933./1934.
Odobrena ocenitev in odobrena
dotacija za leto 1933./1934.
Iznos pozicije
Iznos partije

öS

'I
rt
Рч

Dohodki

CJ

•a
o

D i n

eu

B. Dohodki.
REDNI DOHODKI.
Lastni dohodki:
10.000'—

1

Dohodki posestva in gospodarstva

2

Razni dohodki (plačila uslužbencev, obresti itd.)

3

Plačila oskrbnih stroškov in posebnih pristojbin:
a) plačila strank, zavarovalnih ustanov,
.
samostojnih zdravstvenih občin in
,
drugih banovin
Din 2,252.000--

. . s

b) plačila države po §§ 7. in 8. zakona
o bolnicah
-, •

45.000'—

. . . .

»

2,752.000-—

500.000--

2.807.000'-

IZREDNI DOHODKI.
Dotacija banovine:
1

Za oskrbne stroške po § 7. zakona o bolnicah

2

Za osebne izdatke

727.800-1,576.644-

Skupaj dohodki

2,304444—

5ДИ.444--

REKAPITULACIJA
(splošne bolnice v Mariboru).
Skupaj izdatki .
Skupaj dohodki

.
•

.

•

•

•

•

*

«i

4

•

•

.

.
t

.
•

.

.

• . •

C
t

.
1

»

5,111.444;5ДИ.444--

468
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30. Proračun izdatkov in dohodkov
cd

•^^
u
ев
CU

Odobreno za leto 1933./1934.

. ce

u
M

I zdatki

Iznos pozicije

o
Ou

Iznos partije

D i n

A. Izdatki.
REDNI IZDATKI.
A; O s e b n i i z d a t k i .
Osebni prejemki:
Plače, periodični poviški in položajne doklade uradnikov:
10 uradnikov: 3 šefov oddelkov: 1-IV/l-l;
2-IV/2-1; 1 asistent 1-VII; 2 sekundarija
2-VIII; 1 upravitelj 1-VI; 3 ekonomski
uradniki: 1-VIH-l; 2-IX
Din 217.320-—
uradniški pripravniki: 6 pripravnikov, 3 po
§ 45, t. 3., 1 po § 45., t. 2., 2 po § 45.,
t. 1. U. Z
• . . . „ 80.460*—
Plače, periodični poviški zvaničnikov: 2 zvaničnika: l-II; I-III
Plače, periodični poviški služiteljev: 2 služitelja II . . . .
Doklade:
I. osebne in rodbinske:
a) uradnikov . . . . , » - . . » » . Din 84.540*—
b) zvaničnikov . . *
, ,
„ 13.440*—
c) služiteljev
. -, „ 15.000*—
II. posebne nagrade po § 329. U. Z. . . . „ 10.725—
Nagrade pogodbenega in režijskega osebja:
a) 3 dnevničarji in dušeskrbstvo . . . . Din 29.000*—
b) 35 usmiljenih sester
„ 152.000*—
c) 34 ostalih bolničnih in režijskih usluž
bencev
„ 137.000*—
č) prispevek za bolniško zavarovanje . . „ 10.000*—
d) poviški mezd
,, „
2.000*—
Napredovanja in poviški
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

B. S t v a r n i i z d a t k i .
Potni in selitveni stroški . . . . . . . .
Upravni in režijski stroški:
Pisarniški stroški (administracija)
Kurjava
Razsvetljava . . . . . " . . .
Vodarina
* . . *
Hišne potrebščine fnranie itd.)
Vzdrževanje poslopij in tehničnih naprav .
Prehrana
Zdravila in zdravilne potrebščine . . i .
Inventar:
a) nabava . . . . . . . s . . . ' . .
b) popravilo . . Ï
Pogrebni stroški
Stroški posestva in gospodarstva . . . .
Razni izdatki (slavja itd.)
' -. .
Anuitete in gradbene ureditve . г . . .

-, ,

?

. . .

297.780*8.640*8.760*-

123.705*—

438.885*-

330.000*720'1.500-

s

. * . . . .
. . . . , .
.
. . . .
* . .• < -, , .
.
s
* *

30.000'
300.000'
60.000'
70.000'
30.000
80.000'
820.000'
200.000'

Din 40.000*—
„ 20.000*—
. . '. \ . .
. . . . .
.
4
. . . . . .
s
. . . .
. .
;

60.000'
9.000'
30.000'
6.000
520.000

.

Skupaj izdatki

t

,

,

2,215.000*—
2,986.105*-

REKAPITULACIJA.
A. Osebni izdatki
B. Stvarni izdatki

769.605-2,216.500'Skupaj izdatki

2,986.105-—

30. ko«.

javne bolnice v Celju za leto 1933Л934.
Odobrena ocenitev in odobrena
dotaoife ga leto 1983./1984.
Iznos pozicije Iznos, partije

Dohodki

fi

o

Di n

B. Dohodki.
REDNI DOHODKI.
Lastni dohodki:
Dohodki posestva in gospodarstva . . . . . . ш . џ f
Razni dohodki (plagila uslužbencev, obresti itd.) . » . , ,
Plačila oskrbnih etroSkov in posebnih pristojbin:
a) plačila strank, zavarovalnih ustanov,
društev, samostojnih zdravstvenih občin in drugih banovin
. Din 1,330.000-—
b) plačila države po §§ 7. in 8. zakona
o bolnicah .
„ 200.000-—

10.000-—
^0.000*—

1,530.000--

1,660.000-—

IZREDNI D0H0DKL
1
2

Dotaoija banovine:
Za oskrbne stroške po § 7. zakona o bolnicah . . . . i .
Za osebne izdatke
, . . , . » . . , . . . . . . .

Skupaj dofiođki -. » «
REKAPITULACIJA
(javne bolnice v Celju)* . . . , . , . .
Skupaj izdatki . . . • . • . . . i • • > > ' • • • i
Skupaj dohodki
. • • i > i i i » « » s » » » i t s

ese.ßoo-—
769.605*—

1,426.105-—

2,986.105-—

2,986.105-.
2,98в.105--

ц
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31. Proračun izdatkov in dohodkov banovinske
Odobreno za leto 1933./1934.

ed

et

••"-i

•Lm^^

u

св
CU

o

Izdatki

Iznos pozicije

S]

eu

Izno9 partije

D i n

A. Izdatki.
REDNI IZDATKI.
A. O s e b n i i z d a t k i .
Osebni prejemki:
Plače, periodični poviški in položajne doklade uradnikov:
4 uradnikov: 2 šefa oddelkov: 1-IV/l; 1-V;
1 upravitelj VII; 1 ekonomski uradnik IX Din 98.460-—
2 uradniških pripravnikov: 1 po § 45., t. 3.,
1 po § 45., t. 1. U. Z. . " . . . . . . . •_„ 26.760—
Plače, periodični poviški sluziteljev: 2 služitelja: l-III; l-II
Doklade:
I. osebne in rodbinske:
a) uradnikov
Din 31.860-—
b) sluziteljev
„ 20.040-—
II. posebne nagrade po § 329. U. Z. . .
„
4.320-—
Nagrade pogodbenega in režijskega osebja:
a) dušeskrbetvo
Din 2.500-—
b) 12 usmiljenih sester
„ 45.000-—
c) 7 ostalih bolničnih in režijskih usluž
bencev
„ 28.000-—
Č) prispevek za bolniško zavarovanje
. .
„
3.000-—
d) poviški mezd
„
1.500-—
Napredovanja in poviški
~ \ ] \ ] ~
B. S t v a r n i
4
5

10
11
12

125.22010.200-

56.220-—

191.640'—

80.000-—
200-—

izdatki.

Potni in selitveni stroški
Upravni in režijski stroški:
Pisarniški stroški (administracija)
Kurjava
Razsvetljava
Vodariha
Hišne potrebščine (pranje itd.)
Vzdrževanje poslopij in tehničnih naprav
Prehrana
Zdravila in zdravilne potrebščine
Inventar:
a) nabava
b) popravilo
Pogrebni stroški
Stroški posestva in gospodarstva
Razni izdatki (slavja itd.)

1.50015.000-100.000-18.0003.500-20.000-60.000-400.000-90.000-Din 45.000-—
,, 15.000-—

Skupaj izdatki

60.0005.50015.0005.000-

. .

.

792.000'1,065.340"—

REKAPITULACIJA.
A. Osebni izdatki
B. Stvarni izdatki

271.840-793:500-Skupaj izdatki

1,065.340"—

.'ШЕ

30. kos.
ц

J

javne bolnice v Murski Soboti za leto 1933./1934.
Odobrena ocenitev in odobrena
dotacija za leto 1933./1934.

u

03

P-

Doh o d k i

'H
o

Iznos pozicije

p*

D i n

B. Dohodki.
EEDNI DOHODKI.
Lastni dohodki:
1

2
3

Dohodki posestva in gospodarstva . . * . . . . ' . ' .
Razni dohodki (plačila uslužbencev, otresti itd.)
. . . .
Plačila oskrbnih stroškov in posebnih pristojbin:
a) plačila strank, zavarovalnih ustanov, sa
mostojnih zdravstvenih občin in drugih
banovin . . . . . . . . . . . . .. Din 380.000-b) plačila države po §§ 7. in 8. zakona o
bolnicah
„ 120.000-IZREDNI DOHODKI.
Dotacija banovine:
Za oskrbne stroške po § 7. zakona o bolnicah . . . . .
Za osebne izdatke
. . . . . . . . . . . . . .

REKAPITULACIJA
(javne bolnico v Murski Soboti).
Skupaj izdatki . . . . - . • Ï • . ' . . . * t . . .
Skupaj dohodki •
,
. . . . . . .

ЧЋ:

%

<4-<.

Iznos partije

6.600-9.120--

462
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32. Proračun izdatkov in dohodkov javne
Odobreno za leto 1933./1934.
•e
Рн

Izdatki

•s

ïzmos pozicije

o

Iznos partije

Din

OH

A. Izdatki.
REDNI IZDATKI.

2
8

A. O s e b n i i z d a t k i .
Osebni prejemki:
Plače, periodični poviški in položajne doklade uradnikov:
4 uradnikov: 2 šefa oddelkov: l-IV/2; 1-VÌ;
1 upravitelj VIII; 1 ekonomski uradnik IX
. D i n 77.700—
uradniških pripravnikov: 1 pripravnik po
§ 45., t. 3. U. Z
„
15.300—
Plače služiteljev: 1 služitelj 11*2
Doklade:
I. osebne in rodbinske:
a) uradnikov
Ï . •. • . Din 49.080—
b) služiteljev .
„
15.900—
II. posebne doklade po § 329. U. Z. . . .
„
4.320—
Nagrade pogodbenega in režijskega osebja:
a) 15 usmiljenih sester
Din 72.000—
b) 12 ostalih bolničnih in režijskih usluž
bencev . . . . ' .
„ 50.198—
c) prispevek za bolniško zavarovanje . . .
„
3.900—
č) poviški mezd
„
1.000—

93.0004.880-

69.300—

166.680-

127.096--

B. S t v a r n i i z d a t k i . '
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12

Potni in selitveni stroški
* . , . . . .
Upravni in režijski stroški:
Pisarniški stroški (administracija) . . . <
Kurjava
Razsvetljava . . .
, . . * . . . .
Hišne potrebščine (pranje itd.)
. . . . . . . . . . .
Vzdrževanje poslopij in tehničnih naprav . . . . . . . .
Prehrana
„
,
.
Zdravila in zdravilne potrebščine
Inventar:
a) nabava . . 4 -.
Din 52.000—
b) popravilo
,
„
8.000—
Pogrebni stroški
•
~ j . .
Stroški posestva in gospodarstva . . . . . .
ш . , • .
Razni izdatki (slavja itd.) . . . . . . , > . . , . . .
Anuitete in gradbene ureditve . . . . » » -, . . s ' , ,
Skupaj izdatki ,

»

e

1.50010.000110.00016.00012.00040.000-32O.O00-60.000--

60.000-7.000-15.000-3.000190.000--

843.000—
1,188.276—

REKAPITULACIJA.
A. Osebni izdatki
B. Stvarni izdatki

•

«

»

»

• s

.

»

»

»

•

«

9

i

l

i
•

t
•

a
•

293.776—

*
• . a

Skupaj Izdatki , .

.

844.500'—
1,138.276—

30. kos.

463

bolnice v Sloyenjgradcu za leto 1933./1934.
Odobrena ocenitev in odobrena
dotacija za leto 1933./1934.
Iznos pozjcije Iznos partije

Dohodki

•a
o

D i n

В. Dohodki.
,

REDNI DOHODKI.

Lastni dohodki;
Dohodki posestva in gospodarstva . . e
,
Razni dohodki (plagila uslužbencev, obresti itd.) . s . « „
Plagila oskrbnih stroškov in posebnih pristojbin:
a) plačila strank, zavarovalnih ustanov, sa
mostojnih zdravstvenih občin in drugih
banovin ,-••...
t
Din 477.3O0-—
b) plačila države po §§ 7. in 8. zakona o
bolnicah
, 86.000-—

2.000-17.000--

562.300-—

5S1.300-—

IZREDNI DOHODKI;
1
2

Dotacija banovine:
Za oskrbne stroške po.§ 7. zakona o bolnicah
Za osebne izdatke , , .

КЖАРШЉАСШ!
(javne bolnice. x Slovenjgwnleu£,
SKupaJ izdatki (
Ski^mj dohodki

4»»«t>»

*.-••—••

556.976-—

'm
80. koš.
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33. Proračun izdatkov in dohodkov javne
Odobreno za leto 1933./1934.
Izdatki

u

e«

cu

•oa

Iznos pozicije

Iznos partije

D i n

PL,

A. Izdatki.
REDNI IZDATKI.
A. O s e b n i i z d a t k i .
Osebni prejemki:
Plače, periodični poviški in položajne doklade uradnikov:
3 uradniki: 1 šef oddelka V; 1 upravitelj
VIII; 1 arhivski uradnik X . . . .' . . D i n 50.100—
uradniški pripravniki: 2 uradniška priprav
nika po § 45., t. 3. U. Z. . . . . . .. . „ 30.600—
Plače,, periodični poviški služiteljev: 3 služitelji: 1-1-2; 2-II-2
Doklade:
I. osebne in rodbinske:
a) uradnikov
Din
b) služiteljev .,
„
II. posebne nagrade po § 329. U. Z. . . . „
Nagrade pogodbenega in režijskega osebja:
a) 2 dnevničarja m dušeskrbstvo . . . . Din
b) 14 usmiljenih sester . . . . . . . .
„.
c) 11 ostalih bolničnih in režijskih usluž
bencev
„
č) prispevek za bolniško zavarovanje . . „
d) poviški mezde
„
B. S t v a r n i
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

27.480—
20.820—
4.320—

80.700-15.300-

52.620—

148.620—

16.600—
60.200
42.200—
3.000-—
2.000-—

124.000—

izdatki.

Pomi in selitveni stroški
Upravni in režijski stroški:
Pisarniški stroški (administracija),
. . . . . . . . . .
Kurjava
Razsvetljava
Vodarina
Hišne potrebščine (pjanje itd.) . . . '
Vzdrževanje poslopij in tehničnih naprav
Prehrana
•
Zdravila in zdravilne potrebščine
Inventar:
a) nabava
Din 34.000—
b) popravilo
6.000—
Pogrebni stroški
Stroški posestva in gospodarstva
Razni izdatki (slavja itd.) . . . . . .

10.000
80.000'
43.500
22.700
15.000
20.000'
300.000
80.0Q0

40.000-8.00015.0001.000'

-. . ;.
Skupaj izdatki

1.400—

.

f

.

635.200*—
909.220-—

REKAPITULACIJA.
A. Osebni izdatki
B. Stvarni izdatki

. » r . . t . . » • „ « .
„ * > .<
, s ., t ., . .. . . . »
» .. . . »
Skupaj izdatki

272.620-636.600'909.220—

.<
m
^?'Ш

30. kos.

bolnice v Brežicah za leto 1933./1934.
•e

•a

0}
CL,

o

Odobrena ocenitev in odabrana
dotacija za leto 1S38./1&84.
Iznos pozicije
Iznos partije

Dohodki

D i n

В. Dohodki.
REDNI DOHODKI.
Lastni dohodki:

1
2
3'

Dohodki posestva in gospodarstva
Razni dohodki (plačila uslužbencev, otresti itd.) . . . . . '
Plačila oskrbnih stroškov in posebnih pristojbin:
a) plačila strank, zavarovalnih ustanov, sa-'
mostojnih zdravstvenih občin „in. drugih ,
banovin
. . Din 388.S00-—
b) plačila države po §§ 7. in 8. zakona o
bolnicah
„ 60.000-—

500-12.000--

448.500-

461.000*—

175.600-272.620--

44S.220-—

IZREDNI DOHODKI.

1
2

Dotacija banovine:
Za oskrbne stroške po § 7. zakona o bolnicah
Za osebne izdatke

Skupaj dohodki .

.

909.220-—

REKAPITULACIJA .
a
(javne bolnice v Brežicah).
Skupaj izdatki ;
Skupaj dohodki

909.220-909.220--

30. kos.

m

34. Proračun izdatkov in dohodkov ženske
Odobreno za leto 1933./1934.
•e
eu

Izdatki

•a

Iznos pozicije

o

Iznos pturtij©

D i n

Cu

A. Izdatki.
REDNI IZDATKI.
A. O s e b n i i z d a t k i .
Osebni prejemki:
Plače, periodični poviški in položajne doklade uradnikov:
2 uradnika: 1 primarni zdravnik in vodja
bolnice VII, 1 upravitelj VIII-1 . . . . Din 35.787—
uradniških pripravnikov: 2 uradniška pri
pravnika: 1 po § 45., t. 3., in 1 po § 45.,
t. 2. U. Z
, .
»
28.140—

63.927—

Doklade:
I. osebne in rodbinske . . •
Din 15.660"—
II. posebne nagrade po § 329. U. Z. . . .
„
4.320—

19.980—

Nagrade pogodbenega' in režijskega osebja:
a) 2 dnevničarja in dušeskrbstvo . . . . Din
b) 12 usmiljenih sester
„
c) 11 ostalih bolničnih in režijskih usluž
bencev
„
č) prispevek za bolniško zavarovanje . .
„
d) poviški mezd
„
Napredovanja in poviški . . . . . .
B. S t v a r n i

5

Upravni in režijski stroški:
Pisarniški stroški (administracija) . . .
Kurjava
Razsvetljava
Vodarina
Hišne potrebščine (pranje itd.) . . . .
Vzdrževanje poslopij ïn tehničnih naprav
Prehrana
Zdravila in zdravilne potrebščine . . . .

10
11
12
13

48.760—
3.200—
2.000-—

132.836-250-800-

Potni in selitveni stroški . . . , , ,

9

21.276—
57.600—

izdatki.

4
1
2
3
4
5
6
7
8

83.907--

-.

. . . . . . . .
, .
. . . .
o , o

12.000—
80.000—
16.000—
6.000—
13.000—
30.000—
300.000—
70.000—

Inventar:
a) nabava . . »
Din 17.000—
b) popravilo . . . . . . t
„
8.000—
Pogrebni stroški . . . . . . . . .
Stroški posestva in gospodarstva
< . . . .
Razni izdatki (slavja itd.)
.
Anuitete in gradbene ureditve . « . . < i

25.000—
6.000—
12.000—
1.000—
50.000—

,

.

Skupaj dohodki , , ,

621.000—
838.793—

REKAPITULACIJA.
A. Osebni izdatki
B. Stvarni izdatki

. . .
. é t

* . < . . « » . . > » . >
.
t » • . . t
-, •
Skupaj itdatki

, ' *, ,

216.993621.800838.793—

30. kog.

javne bolnice т Norem mestn za leto 1933./1934.
Odohrena ocenitev in odobrena
dotacija za leto 1933./1934.

es

'3

Dohodki

Iznos pozicije

Iznos partije

D i D.

B. Dohodki.
REDNI DOHODKI.
Lastni dohodki:
«

300—

Razni dohodki (plačila uslužbencev, obresti itd.) . . -. -.

12.000-—

Dohodki posestva ih gospodarstva

Plačila oskrbnih stroškov in posebnih pristojbin:
a) plačila strank, zavarovalnih ustanov, sa
mostojnih zdravstvenih občin in drugih
banovin
Din 310.000-b) plačila države po §§ 7. in 8. zakona o
bolnicah
„ 60.000--

370.000-—

382.300—

239.500-216.993-

456.493—

IZREDNI DOHODKI.
Dotacija banovine:
Za oskrbne stroške po § 7. zakona o bolnicah
Za osebne izdatke

Skupaj dohodki , , ,

838.793—

AEKAPITULAOJA
\
(ženske javne bolnice v. Novem .mestu).
Skupaj izdatki .
Skupaj dohodki

. . .

• ' ••• - t

.»

•

»

»

.838.793—
838.793—

468

30. koe.

35. Proračun izdatkov in dohodkov
Odobreno za leto 1933./1934.
•e
ea

eu

Izdatki

Iznos pozicije

Iznos partije

o
eu •

D i n

A. Izdatki.
REDNI IZDATKI.
A. O s e b n i

izdatki.

Osebni prejemki:
Plače, periodični poviški in položajne doklade uradnikov:
3 uradniki: 1 šef oddelka V; 1 upravitelj
VI-1; 1 arhivski uradnik X-1 . . . . . . D i n
uradniški pripravniki: 2 pripravnika: 1 po
§ 45., t. 3., 1 po § 45., t. 2. U. Z. . . .
„

59.340—
28.140—

87.480-

28.260—
4.320—

32.580—

Doklade:
I. osebne in rodbinske . . . . . . . . Din
• H. posebne nagrade po § 329. U. Z. . . . _ „
Nagrade pogodbenega in režijskega

120.060-

osebja:

a) dušeskrbstvo
. . . .
i
Din
Din
1.500—
b) 9 usmiljenih sester
'39.400—
M
c) 5 ostalih bolničnih in režijskih usluž
bencev
17.700—
»
č) prispevek za bolniško zavarovanje . .
1.500—
»
d) poviški mezd
500—
»
B. S t v a r n i

3

Potni in selitveni stroški

4

Upravni in režijski stroški:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

60.600—

izdatki,
600—

. . . . . . . . .

Pisarniški stroški (administracija)
. . . . . .
Kurjava
.
Razsvetljava
Vodarina
Hišne potrebščine (pranje itd.)
Vzdrževanje poslopij in tehničnih naprav . . . .
Prehrana
Zdravila in zdravilne potrebščine
Inventar:
a) nabava
Din
b) popravilo
„
Pogrebni stroški
Stroški posestva in gospodarstva . . . . . . . .
Razni izdatki (slavja itd.)
,
Anuitete in gradbene ureditve
. , . . , , . .

. . . .

.

...

.

17.000—
8.000—

Skupaj izdatki

. . . .
•.
. , , ,
. ,

8.00050.00012.000-- 4.000-14.000-30.000-224.000-50.000--

25.0003.0001.00070030.000-

451.700—

.

632.960—

REKAPITULACIJA.
A. Osebni izdatki
B. Stvarni izdatki

180.660452.300Skupaj izdatki

-r*

632.960—

4№

javne bolnice y Ptuju za leto 1933Л934.
u
s»

O.

Odobren* ocenitev in odobrena
dotacija za leto 1933./1934.
Iznos pozicije
Iznos partije

Dohodki

•a
o

D in

a.

B. Dohodki.
REDNI DOHODKI.
Lastni dohodki:
Kazni dohodki: (plagila uslužbencev, obresti itd.)

•

•

•

t

fc.

Plačila oskrbnih stroškov in posebnih pristojbin:
a) plačila strank, zavarovalnih ustanov, sa
mostojnih zdravstvenih občin in drugih
banovin . . . . . . . . . . . • . D'in 297.500-—
b) plačila države po §§ 7. in 8. zakona o
bolnicah;
„ 45.000-—
IZREDNI DOHODKI.
Dotacija banovine: .
Za oskrbne stroške po § 7. zakona o bolnicah
• Za osebne izdatke . .

REKAPITULACIJA
(javne bolnice v\ Ptuju)
Skupaj izdatki .
Skupaj dohodki

6.000—

342.500-

m
470

30. kos.

36. Proračun izdatkov in dohodkov
Odobreno za leto 1933./1934.

1
O,

Izdatki

•s

Iznos pozicije

o
p*

Iznos partije

D i n

A. Izdatki.
REDNI IZDATKI
A. O s e b n i

izdatki.

Osebni prejemki:
1
2
3

Plače, periodični poviški in položajne aoklade uradnikov:
34.500*-

1 uradnik VI; 1 pripravnik po § 45., t. 1. U. Z
Plača, periodični poviški služiteljev:
2 služitelja: 1-1-1; MI-2
„
Doklade: osebne in rodbinske

10.200*16.920-

61.620—

Nagrade pogodbenega in režijskega osebja:
a)
b)
c)
č)

pogodbeni uradnik
, . Din
6.500—
dušeskrbstvo
„
4.400—
10 usmiljenih sester
„ 43.500—
13 ostalih bolničnih in režijskih usluž
bencev
„ 58.100*—
d) prispevek za bolniško zavarovanje . . „
3.500*—
e) poviški mezd
. „
1.000-—
B. S t v a r n i

3
4

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

117.000*—

izdatki.

Potni in selitveni stroški . . . . ,
-.
Upravni in režijski stroški:
Pisarniški stroški (administracija) . . .
i . . . . .
.
Kurjava
,
Razsvetljava
Vodarina
. .
',
.
Hišne potrebščine (pranje itd.) .
Vzdrževanje poslopij in tehničnih naprav . . . . . . . .
Prehrana
.
Zdravila in zdravilne potrebščine

. . . . . . . . . . .

1.0008.000*100.000*17.00015.0009.50025.000450.00010.000-

Inventar:
a) nabava
, b) popravilo
Pogrebni stroški . . . . . . . . .
Stroški posestva in gospodarstva
Razni izdatki (slavja itd.) . . . . .

Din 27.000—
»
8.000—
. . .

.

Ï •
Skunai izdatki

35.000*
7.000*40.000*3.000-

719.500—

. -, .

899.120—

178.620720.500-

REKAPITULACIJA.
A. Osebni izdatki
B. Stvarni izdatki

•

I '•

•' r

I

• . »

•

Skupaj izdatki

i

899.120—

30. kos.

.371

banoTJnske hiralnice v Yojniku za leto 1933/1934.
Dohodki

•e
O.

Odobrena ocenitev in odobrena
dotacija za leto 1983./1934.
Iznos pozicije
Iznos partije

Рч

D i n

B. Dohodki.
REDNI DOHODKI.
Lastni dohodki:
1

2
3

Dohodki posestva in gospodarstva . . -.
Razni dohodki (plačila.uslužb&ncev, obresti itd.)
Plačila oskrbnih stroškov od strank, občin itd

. . . . .

IZREDNI DOHODKI.
Dotacija banovine:
Doplačilo banovine k hiralničnim oskrbnim stroškom .
Za osebne izdatke

.

2.000-10.000-66O.O00--

472

30. kos.

37. Proračun izdatkov in dohodkov

À

Odobreno za leto 1933./1934.
Izdatki
U*

Iznos pozicije

o

Iznos partije

D i n

A. Izdatki.
REDNI IZDATKI.
A. O s e b n i

izdatki.

Osebni prejemki:
1
2

Plača in periodični poviški 1 zvaničnika IH-1

. . . . . .

Doklade

4.320—
6.720—

11.040—

Nagrade pogodbenega in režijskega osebja:
a)
b)
c)
c)
d)

dušeskrbstvo
Din
usmiljenih sester
„
12 ostalih bolničnih in režijskih uslužbencev
•• . . . . . .
„
prispevek za bolniško zavarovanje . .
„
poviški mezd
, „
B. S t v a r n i

3
4

2.256'—
38.400—
58.944*—
4.800*—
l.OOO—

105.400—

izdatki.
600—

Potni in selitveni stroški
Upravni in režijski stroški:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

Pisarniški stroški (administracija)
Kurjava
Razsvetljava
Vodarina
Hišne potrebščine (pranje itd.)
Vzdrževanje, poslopij in tehničnih naprav . . . . . . . .
Prehrana
'.
Zdravila in zdravilne potrebščine . . . . . . . . . . .

8.00085.000-10.000'3.000'12.000'30.000-350.0007.000'-

Inventar:
a) nabava
. . . b) popravilo
Pogrebni stroški
Stroški posestva in gospodarstva
Razni izdatki (slavja itd.)
Anuitete in gradbene ureditve

, .

.

. Din
„

14-000—
6.000—

Skupaj izdatki

. .

.

20.000-4.ÓO0-20.000'2.000'45.000'-

596.000—
713.040—

REKAPITULACIJA.
116.440'596.600-

A. Osebni izdatki
B. Stvarni izdatki
Skupaj izdatki

713.040—

30. kos.

"&&

banovinske hiralnice т Ptuju za leto 1933./1934.
Odobrena ocenitev in odobrena
dotacija za leto 1933./1934.
Iznos pozicije
Iznos partije

Dohodki

Kl

o

Di n

B. Dohodki.
REDNI DOHODKI.
Lastni dohodki:
1

2
3

Dohodki posestva in gospodarstva ..-«•••. .
Razni dohodki (plačila uslužbencev, obresti itd.)
Plačilo oskrbnih stroškov od strank, občin itd.

•

•

•

7.00020.000550.000-

577.000-

19.600116.440-

136.040-—

IZREDNI DOHODKI.
Dotacija banovine:
Doplačilo banovine k hiralničnim oskrbnim stroškom
Za osebne izdatke «

Skupaj dohodki

. . .

.

.

713.040—

REKAPITULACIJA
(hiralnice v Ptuju).
Skupaj izdatki .
Skupaj dohodki

S

i

i

713.040-

• ••• « • •• • •
# • ! • « • • * •

•

I

I

t

713.040-

• TS

Bê
" • " • "

!

30. kos.

"""-i

38. Proračun izdatkov in dohodkov
ce

•»;-•

U>

a
PH

Odobreno za leto 1933./1934.

e4
u

Izdatki

•oa

Iznos pozicije

&.

Iznos partije

D in

A. Izdatki.
REDNI IZDATKI.

2
3
4

1
2
3
4
5

Â. O s e b n i i z d a t k i .
Osebni prejemki:
Plače, periodični poviški in položajne doklade uradnikov:
7 uradnikov: 2-VI; 2-VIII; 2-IX; 1-X; in 1 pripravn.k za
VIII. skupino . .
* . , . * .
Plače in periodični poviški zvaničnikov:
2 zvaničnika III-l
» . . . . . , . » . , , „ . ,
Plače služiteljev:
2 služitelja: 1-II-2; l-II . , *
, . . . . ,
Doklade:
I. draginjske
Din 100.860-—
II. epidemske po uredbi o specialnih do
datkih za epidemsko službo . . é . . „ 93.800-—
Nagrade kontraktualnim uradnikom, dnevničarjem in režijskega
osebja:
Nagrade kontraktualnim uradnikom in dnevničarjem . .
Študijske podpore
Plače bolničarskega in režijskega osebja
Prispevki za bolniško zavarovanje
Honorarji za uspešno gospodarstvo in nadzorstvo
. . . . .
Napredovanja in poviški
. . ' . . . . , . . « , „ . , .
B. S t v a r n i

4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

118.2O0-—
8.640-—
7.320-—

194.660-—

328.820-

78.00018.000274.92042.00032.000-

444.9204.560-

izdatki.

Potni in selitveni stroški . . * » . . , , . , - . , .
Upravni in režijski stroški:
Pisarniški stroški, knjige, pošta, telefon itd. . . t , , ,
Kurjava, razsvetljava
Hišne potrebščine (pranje itd.)
! . ! ! ! !
Vzdrževanje poslopij in naprav . . . , ,
[
Stroški ekonomije . Г
« • s . * e !
Prehrana bolnikov in osebja
4 '. I
Nabava in vzdrževanje zdravniških potrebščin < . . , ' . ' .
Nabava in vzdrževanje inventarja . . ' 4 » . . . » . »
Službene obleke, zavarovalnine
* . . ,
Obratni stroški za avtomobile . . . s . . * . . * . j ä* ,
Anuitete in gradbene ureditve
. . . . . » * . . . .
Razni stroški (koncerti, predavanja, reprezentacije itd.) . ,
Skupaj izdatki . » ,

2.50045.000370.00040.000140.00060.0001,600.450300.000250.00021.00028.0001,190.17027.000-

4,071.620—
4,852.420-

REKAPITULACIJA.
A. Osebni izdatki

778.300-

B. Stvarni izdatki

4,074.120Skupaj izdatki • » »

4,852.420—

'У

'30. to».

zdrayiliséa na Golniku za ïeto 1933./1934.
Dohodki

•e
ed

Odobrena ocenitev in odobrena
dotacija za leto 1933./1934.
Iznos pozicije
Iznos partije

P-i

D i n

B. Dohodki.
REDNI DOHODKI.
Lastni dohodki:

1
2
3
4
5

Oskrbnine bolnikov

. . .

E

« .

Zdravila in terapevtični pripomočki , . • i
. . i

t

4,452.420—

> « t • » »

300.000—

i s « . i

50.000—

. • g • • • • • § « . i »

40.000—

Povračilo uslužbencev za hrano
Dohodki voznin

< • * » t

. • i .

. . i * i i

Razni manjši dohodki i » « . i

• i i • . . . .

s •

Skupaj dohodki . . .

4,852.420—

10.000—

4,852.420—

REKAPITULACIJA
(«dravffišfca na Golnika).
Skupaj izdatki .
Skupaj, dohodki.

*

i

«

«

t

*

•

•

4,852.4204,852.420--

I .

476

30. kos.

39. Proračun izdatkov ÌH dohodkov
Odobreno za leto 1933./1934.

ca
•t—9

•E

Izdatki

'B

Iznos pozicija

ed
CU

Iznos partije

D i n

A. Izdatki.
REDNI IZDATKI.
A. O s e b n i i z d a t k i .
Osebni prejemki:
. . . . . . .
.
Plače, periodični poviški in položajne doklade uradnikov:
2 uradnika: 1-V; 1-VIÌ; in 1 uradniški pripravnik za
X. skupino
. . . . . . . . -. . "
Plače in periodični poviški zvaničnikov:
2 zvaničnika: l-II-l; l-II . . . . . . . . .

. . . . . . .

.

Plače služiteljev;
3 služitelji: 2-1-2; l-II

11.520—
16.020-—

Doklade:
I. osebne in rodbinske
II. sezijske in funkcijske
1
2

55.986-—

Din 65.760'—
„ 25.216-—

Nagrade honorarnega osebja in dninarjev:
Nagrade in mezde honorarnega osebja in dninarjev
Prispevki za bolniško zavarovanje . . -

3

Napredovanja in poviški

4

Pokojnine, miloščine in podpore

. . . .
. .

90.976-—

174.502-—

25400016.500--

270.500-500-28.620-

B. S t v a r n i

izdatki.

Potni stroški

5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10.000—

Upravni in režijski stroški;
Pisarniški stroški, kurjava, razsvetljava, časopisi, reklama itd.
Honorar za godbo in veselični davek
Vzdrževanje zdraviliških objektov, naprav in inventarja . .
Stroški za avtomobile
Stroški vrtnarstva in ekonomije
Davki
Stroški denarnega prometa in obresti
Obnova in modernizacija zdraviliških naprav
. . . . . .
Stroški uprave (sestava proračuna, končnega računa, priznalnina za uspešno gospodarstvo)
Razni izdatki
Skupaj izdatki . , .

65.00062.000120.000'
50.00030.000170.000
30.000300.00020.0005.000--

i

852.000-—
1,336.122-—

REKAPITULACIJA.
A. Osebni izdatki
B. Stvarni izdatki

*

*

•

•

•

•

ii

•

•

•

•

•

•

Ф ~ M

• ' • •

,

*

•

g

t

4

t

*

*

ï

S i

«

, .

.

Skupaj izdatki

*

•

474.122862.0001,336.122—'

30. kos.
47-7

banovinskoga zdravilišča Dobrna za leto 1933./34.
Odobrena ocenitev in odobrena
dotacija za leto 1933./1934.
e»
OH

Dohodki

O

Iznos pozicije

Iznos partije

D in

B. Dnhodki.
BEDNI DOHODKI.
Lastni dohodki:
1
2
3
4
5
6
7
8

Najemnina za sobe, restavracije in druge lokale . . . . .
Zdraviliška in godbôna' taksa . . < s . . . . . i B s
Kopeli
.
Ekonomija
Vrtnarstvo
Avtovožnje . •.
Pranje perila
Razni dohodki . . . , . '

• * . . . ' . „ .

Skupaj dohodki . . .

718.0Q0-190.000-280.000-34.500-25.000-60.000-12.800-15.822-

1,336.12'2—

1,336.122—

REKAPITULACIJA
(zdravilišče Dobrna).
Skupaj izdatki .
Skupaj dohodki

•

t

t

•

•

•

1,336.122—
1,336.122-—

I.
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40. Proračun, izdatkov in döhodkoy baiiovinskega
Odobreno za leto 1933./1934.
Izdatki
СЗ

Iznos pozicije

Iznos partije

O

Рн

D i n

A. Izdatki.
REDNI IZDATKI.
A. O s e b n i i z d a t k i .

2
3

3
4

5
6
1
2
3
4

6
7
8

10
11
12

Osebni prejemki:
Plače, periodični poviški in položajne doklade uradnikov:
6 uradnikov: 2-УГ; 3-VIII; 1-X-1; in 3 pripravnikov: 1-VIII;
2 : X. skupino
\
Plače služiteljev:
4 služitelji: 2-1-2; 2-II-2 . . -. •. -. -. -. . •. •. -. •. •.
Doklade:
,
I. osebne in rodbinske
Din 88.680*—
II. sezonske in funkcijske '. '. '. '. '. '. \
•62.148Nagrade pogodbenega in-režijskegaosebja:- a) pogodbeni uradniki in.dnevničarji ,. .. Din 236,704-—
„ 167.439-—
b) stalni kvalificirani delavci in uslužbenci
c) prispevki za bolniško in pokojninsko' za
„
90.000—
varovanje
Napredovanja in poviški
Pokojnine in miloščine:
a) pokojnine pragmatičnih uslužbencev . . Din 19.665—
b) miloščine
„
83.320—

141.900*—
22.641—
150.828—

B. S t v a r n i i z d a t k i .
Potni stroški, strokovna mnenja itd
Upravni in režijski stroški:
100.000— <
'
Pisarniški stroški, knjige, časopisi, telefon itd
180.000—
Reklama
475.000—
Kurjava, razsvetljava, električni tok
Inventar:
a) nabava
Din 148.000—
249.700b) vzdrževanje in popravilo
„ 101.700-—
Vzdrževanje, popravilo in modernizacija poslopij in naprav:
a) redne potrebščine
Din 393.350—
b) modernizacija: obroki, investicijska poso
1,143.350jila odn. gradbeni stroški
„ .750.000-—
252.679Stroški ekonomije, vrtnarije in žage
120.000Stroški avtomobilov
Stroški hotelskega, zdraviliškega in kopališkega obrata:
a) osebni izdatki
Din 500.000-—
770.000b) stroški stvarnih potrebščin
„ 270.00Q-—
Stroški razpečavanja slatine: •
a) osebni izdatki
Din 350.000*—
7,415.000—
b) stvarne potrebščine
„ 7,065.000-—
• Davki
"I \ \ \ \ ~
500.000—
• 25.000—
Razni izdatki (slavja, tekme, kongresi, pogostitve itd.) . . .
Stroški uprave (sestava proračuna končnega računa, priznal30.000—
nine za uspešno gospodarstvo)
.
t
Skupaj izdatki

.

315.369—

494.143-—
10.000-—
102.985—
35.000*—

11,260.729—
12,218.226—

REKAPITULACIJA.
922.497—
11,295.729—.

A. Osebni izdatki
B. Stvarni Izdatki

Skupaj izdatki •'»..»

12,218.226—

30. kog.

379
.ШШ^ЏАШШвВ

zdravilišča Rogaška Slatina za leto 1933./1934.
"C
Рч

•ui
Odobrena ocenitev in odobrena
dotacija za leto 1933./1934.
Iznos pozicije
Iznos partije

Dohodki
PL,

D i n

B. Dohodki.
BEDNI DOHODKI.
Lastni dohodki:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Najemnine za sobe, restavracije itd. .
Takse . . . . . . .
Kopeli
. . . . , , . . . , , , ,
Ekonomija . . . , »
Vrtnarija . . t . . t
Pralnica
t
Avtoobrat
Elektrarna . .
,
Prodaja mineralne vode
Razni dohodki
. .
Prebitek živilskih obratov

t

o

a

n

.

i

l

>

«

»

I

t

»

!

»

Skupaj dohodki , . »

1,820.068—
400.000—
520.000—
46.000—
50.000—
40.000-—
160.000—
130.000—
8,800.000—
152.158—
100.000—

12.218.226-'

12,218.226— ,-

REKAPITULACIJA
(zdravilišča Rogaška Slatina).
Skupaj izdatki . . ".
Skupaj dohodki . §

.
,

I

•

K

«

• • • •

12,218.226-12,218.226--

'*ет
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Rekapitulacija
proračunov izdatkov in dohodkov banovinskih pridobitnih podjetij,
zavodov in ustanov za leto 1933./1934.
(Oddelek za socialno politiko in narodno zdravje.)
Odobreni- izdatki za leto 1933-./1934.
Naslov
Osebni

Stvarni

Skupaj

Odobrena ocenitev dohodkov
za leto 1933./1934.
Lastni

Dotacija

Banovinski dečji dom v Ljubljani .

50.600

436.110

486.710

78.150

408.560

Banovinski dečji dom v Mariboru .

70.940

358.350

429.290

140.000

289 290

Splošna bolnica v Mariboru . . .

1,576.644

3,534.800

5,111.444

2,807.000

2,304.444

. . . . .

769.605

2,216.500

2,986.105

1,560.000

1,426.105

Javna bolnica v Murski' Soboti . .

271.840

793.500

1,085.340

515.720

549.620

Javna bolnica v Slovenjgradcu . .

293.776

844.500

1,138.276

581.300

556.976

Javna bolnica v Brežicah

272.620

Javna bolnica v Celju

. . . .

636.600

909.220

461.000

448.220

Javna ženska bolnica v Novem mestu

216.993

621.800

838.793

382.300

456.493

Javna bolnica v Ptuju

180.660

452.300

632.960

348.500

284.460

178.620

720.500

899.120

672.000

227.120
136.040

Banovinska hiralnica v Vojniku
Banovinska hiralnica v Ptuju

.
. .

116.440

596.600

713.040

577.000

Zdravilišče na Golniku . . . . .

778.300

4,074.120

4,852.420

4,852.420

Banovinsko zdravilišče Dobrna . .

474.122

862.000

1,336.122

1,336.122

Banovinsko zdravilišče Rogaška Slatina

922.497

11,295.729

12,218.226

12,218.226

Skupaj . . .

6,173.657 27,443.409 33,617.066 26,529.738

Presežek
dohodkov

7,087.328

I

..iff

30. kos.
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Občna rekapitulacija
proračunov izdatkov in dohodkov banovinskih podjetij,
zavodov in ustanov za leto 1933./1934.
Odobreni izdatki za leto 1933./1934.
Rekapitulacija

Oddelek za socialno politiko in na- .
rodno zdravje
. . , . . « . .
Skupaj

. .' .

Odobrena ocenitev dohodkov
za leto 1933./1934.

Osebni

Stvarni

Skupaj

Lastni

Dotacija

1,589.033

4,616.765

6,205.798

. 3,711.475

2,510.223

500.380

2,646.720

3,147.100

2,265.590

881.510

6,173.657 ' 27./443.409

33,617.066

26,529.738

7,087.328

34,706.894

42,969.964

32,506.803

10,479.061

8,263.070

v•

.

Presežek
dohodkov
15.900

15.900

482

30. kos.

200.

Objave banske uprave
o pobiranju občinskih trošarin
v letu 1933.
II. No. 2874/1.
Občina Apače, v srezu ljutomersko-radgonskem, DO
pobirala od dneva razglasitve v >Službenem listu« v letu
1933. naslednje občinske trošarine:
p
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 31. marca 1933.

c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja,
ruma in konjaka Din 5"—,
č) od 100 1 sadnega mošta Din 25-—.

likerja,

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 3. aprila 1933.
II. No. 3277/2.
Občina Gorenja vas, v srezu Litija, bo pobirala od
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu-1933. na
slednje občinske trošarine:
a) od 100 1 vina Din 75—,
b) od 100 1 vinskega mošta Din 7 5 — ,
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 31. marca 1933.
II. No. 4003/4.

II. No. 3156/1.
Občina Branoslavci, v srezu ljutomersko-radgonskem,
bo pobirala od dneva razglasitve v >Službenem listu s:
v letu 1933. naslednje občinske trošariner
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 3. aprila 1933.
II. No. 2596/2.
Občina Bratonečice, v srezu ptujskem, bo pobirala
od dneva razglasitve v >Službenem listu« v letu 1933.
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 31. marca 1933. »
II. No. 4099/1.
Občina Ceršak, v srezu mariborskem levi breg, bo
pobirala od dneva razglasitve v »Službenem lislu« v letu
1933. naslednje občinske trošarine:
a) od 100 1 vina Din 100—,
b) od 100 1 vinskega mošta Din 25 - —,
c) od 100 1 piva Din 15—,
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja,
ruma in konjaka Din 5 — .
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 3. aprila 1933.
II. No. 1864/1.
Občina Drobtinci, v srezu IjutomersKo-radgonskem,
bo pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu«
v letu 1933. naslednje občinske trošarine:
a) od 100 1 vina Din 100—,
b) od 100 1 vinskega mošta Din 10d—,

Občina Koroška Bela, v srezu Radovljica, bo pobira
la od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933.
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—,
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*—,
b) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 10—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 1. aprila 1933.
II. No. 7845/1.
Občina Pišecc, v srezu Brežice, bo pobirala od dneva
razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933. naslednje
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'—,
č) od goveda nad 1 letom Din 25—,
d) od goveda pod 1 letom Din 15—,
e) od prašičev Din 15*—,
f) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 20—•
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 3. aprila 1933.
II. No. 8481/2.
Občina Prevojc, v srezu Kamnik, bo pobirala od
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933. n&"
slednje občinske trošarine:
a) od 100 1 vina Din 75—,
b) od 100 1 vinskega mošta Din 75'—,
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja»
ruma in konjaka Din 5*—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani»
i n e 1. aprila 1933.

30. kos.
II. No. 1413/1.
Občina SY. Lenart v Slov. gor., v srezu mariborskem
1. br., bo pobirala od dneva razglasitve v >Službenem
listu« v letu 1933. naslednje občinske trošarine:
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 5*—,
d) od goveda nad 1 letom Din 1-50,
e) od goveda pod 1 letom Din l'—,
f) od prašičev Din !•—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 31. marca 1933.

д«з

v Gornjem Pirniču, srez ljubljanski, J e r e b A n t o n i j a, učiteljica v Konjicah, J u r e š A n a , učiteljica v
Križevcih, srez ljutomerski, N o v a k P a v l a , učiteljica
v Pobrežju pri Mariboru, T r o b e j C i l k a , uöiteljica
v Šoštanju, B e r g l e z A v g u s t , učitelj. v Ljubljani,
Bučar Vincencija, učiteljica v Dragatušu, erez črno
maljski, S l a v e c I v a n , učitelj v Laškem, G r o m
J o s i p i n a , učiteljica v Tržiču, srez kranjski, S e m e n
P a v l a , učiteljica v Ljubljani, S m o l e A l b i n a , uči
teljica v Ljubljani, K o s m a č M i h a e l a , učiteljica
v Jarenini, C e p u d e r A m a l i j a , učiteljica v Ljub
ljani, J u r č i č A č i n , učitelj v Mariboru, J a n e ž i č
R a n d o , učitelj v Polici, srez litijski, J a n e ž i č T e 
r e z i j a , učiteljica v Polici, P r e s t o r J u l i j a , uči
teljica v Preski, R o j i n a V1 a.d i m i r, učitelj v Kra
nju, Š i r c e l j D a n i e l a , učiteljica v Ljubljani, S e 
v e r M e l a n i j a , učiteljica v Jesenicah, J e g l i č Ma
r i j a , učiteljica v Ljubljani, i n S o r č i č K a t a r i n a ,
201.
učiteljica v Dovjem, vsi dosedanji učitelji, odnosno učite
ljice VII. položajne skupine.
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne
14. decembra 1932. so napredovali v VII. položajno sku
pino: G o d i c e l j R u d o l f , nastavnik meščanske šole
v Celju, S o n c P a v l a , nastavnica meščanske šole v
Mariboru, J u r m a n M a r i j a , nastavnica meščanske
šole pri Sv. Lenartu v Slov. Goricah, Z u n M i l e n a ,
Številka 48 z dne 2. marca 1933.
nastavnica meščanske šole na Viču pri Ljubljani, B a n Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne d e l M a r i j a , nastavnica meščanske šole v Brežicah in
17. februarja 1933., štev. 4470, je bil premeščen po po D o b e r n i k S i m o n , nastavnik meščanske šole v
trebi službe na tehnični oddelek kralj, banske uprave Dolnji Lendavi, vsi dosedanji nastâvniki, odnosno na
Dravske banovine v Ljubljani ing. M u r s a J o s i p , stavnice VIII. položajne skupine.
tehnični višji pristav VII. položajne skupine tehničnega
Številka 50 z dne 4. marca 1933.
razdelka sreskega načelstva sreza Maribor, levi breg.
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne
Z odlokom ministra za trgovino in industrijo z dne 3. februarja 1933. je bil na predlog ministrstva za pro20. februarja 1933., I. štev. 6537/0, je napredoval za kon sveto razveljavljen ukaz z dne 14. februarja 1927., O. n.
trolorja mer v VIII. položajni skupini oddelka kontrole štev. 9704, s katerim je bil postavljen T a v č a r F e l i k s
m e
r pri sreskem načelstvu v Ljubljani R o ž n i k za stalnega veroučdtelja na 2. ; moški meščanski šoli v
F r a n c , kontrolor mer IX. položajne skupine istega Ljubljani s pravicami uradnika 2. skupine II. kategorije
oddelka.
z osnovno plačo 5. stopnje.
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne
Prepoved uvažanja in razširjanja. Z odlokom mini
strstva za notranje posle z dne 23. februarja 1933., 18. februarja 1933. je bil razveljavljen ukaz z dne 26. ju-*
!• štev. 5627, je prepovedano uvažati v našo državo in v nija 1932., S. n. štev. 19066, kolikor se nanaša na upoko
n e
jitev M a š e r e F r a n c a , profesorja I. realne gimna
i J razširjati list >Slovak«, ki izhaja v Bratislavi.
Z odlokom ministrstva za notranje posle z dne zije v Ljubljani in uradnika III. položajne skupine
23. februarja 1933., I. štev. 5628, je prepovedano uvažati 2. stopnje, s tem, da mu za medtem pretekli čas ne pri
v
našo državo in v njej razširjati list >Salzburger Volks- padajo prejemki aktivnega uradnika.
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z„ dne
°latt<, ki izhaja v Solnogradu.
18. februarja 1933. je bil razveljavljen ukaz z dne 26. ju
Državno tožilstvo v Zagrebu je prepovedalo z odlo nija 1932., S. n. štev. 18937, kolikor se nanaša na odpust
gom z dne 25. februarja 1933., štev. Kns 662/33, na pod iz državne službe M e ž a n a I v a n a , profesorja realne
stavi čl. 19. zakona o tisku v zvezi s čl. 3. zakona o iz- gimnazije v. Mariboru in uradnika VII. položajne sku
Premembah in dopolnitvah tega zakona prodajanje in pine, š tem, da mu za medtem pretekli čas ne pripadajo
razširjanje štev. 8. lieta >Katolički list< z dne 23. ja prejemki aktivnega uradnika.
marja 1933.
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne
20. februarja 1933. je bil postavljen na prošnjo za višje
Številka 49 z dne 3. marca 1933.
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne ga prometnika VII. položajne skupine v postaji Celje,
6
^ - decembra 1932. so napredovali v VI. položajno sku- A l b e r t A n t o n , dosedanji višji prometnik iste polo
? m ° : M a l e n š e k M a r i j a , učiteljica v Predoslju, žajne skupine in šef postaje Rače-Fram.
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne
p u d e r M a r t i n , učitelj v Hrastniku, P o d r e k a
' • a n k a , učiteljica pri Sv. Križu v srezu Šmarje pri 20. februarja 1933. je bil postavljen po potrebi službe v
Jels
a h , B o r š t n i k J o s i p i n a , učiteljica v Novem strojni oddelek delavnice v Mariboru za kontrolorja VII.
est
' r u , J u s t i n M a t i 1 d a, učiteljica v Zireh, P o ž a r položajne skupine B o r k o F r a n c , dosedanji kontrolor
£ a d i s 1 a v, učitelj v Mostah pri Ljubljani, M a j c e n iste položajne skupine oddelka za kontrolo dohodkov pri
f,° ž a, učiteljica v Boh. Bistrici, M i h e 1 č i č S t a n i - generalni direkciji državnih železnic.
Z odlokom ministra za promet z dne 25. februarja
! i a v a . učiteljica v Črnučah, P e t e r l i n A n g e l a ,
UClt
eljica v Kočevju, Č o l n a r . A n t o n i j a ,
^Ш^Ш^ЈШ.je ШЗДОЈЦЦвПG r i l A1 o j z i j , strojevodja VIII.
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200.

Objave banske uprave
o pobiranju občinskih trošarin
v letu 1933.
II. No. 2874/1.
Občina Apače, v srezu ljutomersko-radgonskem, bo
pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu
1933. 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*—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 31. marca 1933.

c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja,
ruma in konjaka Din 5*—,
č) od 100 1 sadnega mošta Din 25-—.

likerja,

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 3. aprila 1933.
II. No. 3277/2.
Občina Gorenja vas, v srezu Litija, bo pobirala od
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu-1933. 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 31. marca 1933.
II. No. 4003/4.

II. No. 3156/1.
Občina Branoslavci, v srezu ljutomersko-radgonskem,
bo pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu«
v letu 1933. 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 — .
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 3. aprila 1933.
II. No. 2596/2.
Občina Bratonečice, v згеги ptujskem, bo pobirala
od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933.
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 31. marca 1933.
II. No. 4099/1.
Občina Ceršak, v srezu mariborskem levi breg, bo
pobirala od dneva razglasitve v »Službenem lislu« v letu
1933. naslednje občinske trošarine:
a) od 100 1 vina Din 100—,
b) od 100 1 vinskega mošta Din 25*—,
c) od 100 1 piva Din 15—,
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja,
ruma in konjaka Din 5 — .
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 3. aprila 1933.
II. No. 1864/1.
Občina Drobtinci, v srezu IjutomersRo-radgonskem,
bo pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listus
v letu 1933. naslednje občinske trošarine:
a) od 100 1 vina Din 100—,
b) od 100 1 vinskega mošta Din 10d—,

Občina Koroška Bela, v srezu Radovljica, bo pobira
la od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933.
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*—,
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-—,
h) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 10-—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 1. aprila 1933.
II. No. 7845/1.
Občina Pišece, v srezu Brežice, bo pobirala od dneva
razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933. naslednje
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-—,
č) od goveda nad 1 letom Din 25—,
d) od goveda pod 1 letom Din 15-—,
e) od prašičev Din 15—,
f) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 20—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 3. aprila 1933.
II. No. 8481/2.
Občina Prevojc, v srezu Kamnik, bo pobirala od
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933. na
slednje občinske trošarine:
a) od 100 1 vina Din 75—,
b) od 100 1 vinskega mošta Din 75—,
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja,
ruma in konjaka Din 5-—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine Y Ljubljani,
i n e 1. aprila 1933.

30. kos.
II. No. 1413/1.
Občina ST. Lenart v Slov. gor., v srezu mariborskem
1. br., bo pobirala od dneva razglasitve v >Službenem
listu« v letu 1933. naslednje občinske trošarine:
a) od 100 1 vina Din 60-—,
b) od 100 1 vinskega mošta Din 60-—,
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 1-50,
e) od goveda pod 1 letom Din 1-—,
f) od prašičev Din 1-—.

Ш

y Gornjem Pirniču, erez ljubljanski, J e r e b A n t o n i j a, učiteljica v Konjicah, J u r e š A n a , učiteljica v
Križevcih, srez ljutomerski, N o v a k P a v l a , učiteljica
v Pobrežju pri Mariboru, T r o b e j C i l k a , učiteljica
v Šoštanju, B e r g l e z A v g u s t , učitelj, v Ljubljani,
Bučar Vincencija, učiteljica v Dragatila«, erez črno
maljski, S l a v e c I v a n , učitelj т Laškem, G*rom
J o s i p i n a , učiteljica v Tržiču, srez kranjski, S e m e n
P a v l a , učiteljica v Ljubljani, S m o l e A l b i n a , uči
teljica v Ljubljani, K o s m a č M i h a e l a , učiteljica
v Jarenini, C e p u d e r A m a l i j a , učiteljica v Ljub
ljani, J u r č i č A č i n , učitelj v Mariboru, J a n e ž i č
R a n d o, učitelj v Polici, srez litijski, J a n e ž i č T e 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, r e z i j a , učiteljica v Polici, P r e s t o r J u l i j a , uči
dne 31. marca 1933.
teljica v Preski, R o j i n a V1 a.d i m i r, učitelj v Kra
nju, S i r e e l j D a n i e l a , učiteljica v Ljubljani, S e 
v e r M e l a n i j a , učiteljica v Jesenicah, J e g l i č M a r i j a, učiteljica v Ljubljani, i n S o r č i č K a t a r i n a ,
201.
učiteljica v Dovjem, vsi dosedanji učitelji, odnosno uSMeljice VII. položajne skupine.
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne
14. decembra 1932. so napredovali v VII. položajno sku
pino: G o d i c e l j R u d o l f , nastavnik meščanske šole
v Celju, S o n c P a v l a , nastavnica meščanske šole v
Mariboru, J u r m a n M a r i j a , nastavnica meščanske
šole pri Sv. Lenartu v Slov. Goricah, Z u n M i l e n a ,
Številka 48 z dne 2. marca 1933.
nastavnica meščanske šole na Viču pri Ljubljani, B a n Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne d e l M a r i j a , nastavnica meščanske šole v Brežicah in
17. februarja 1933., štev. 4470, je bil premeščen po po D o b e r n i k S i m o n , nastavnik meščanske šole v
trebi službe na tehnični oddelek kralj, banske uprave Dolnji Lendavi, vsi dosedanji nastâvniki, odnosno na
Dravske banovine v Ljubljani ing. M u r s a J o s i p , stavnice VIII. položajne skupine.
tehnični višji pristav VII. položajne skupine tehničnega
Številka 50 z dne 4. marca 1933.
razdelka sreskega načelstva sreza Maribor, levi breg.
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne
Z odlokom ministra za trgovino in industrijo z dne 3. februarja 1933. je bil na predlog ministrstva za pro20. februarja 1933., I. štev. 6537/0, je napredoval za kon sveto razveljavljen ukaz z dne 14. februarja 1927., O. n.
trolorja mer v VIII. položajni skupini oddelka kontrole štev. 9704, s katerim je bil postavljen T a v č a r F e l i k s
m
e r pri sreskem načelstvu v Ljubljani R o ž n i k za stalnega veroučitelja na 2. moški meščanski šoli v
P r a n e , kontrolor mer IX. položajne skupine istega Ljubljani s pravicami uradnika 2. skupine II. kategorije
oddelka.
z osnovno plačo 5. stopnje.
Prepoved uvažanja in razširjanja. Z odlokom mini
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne
strstva za notranje posle z dne 23. februarja 1938., 18. februarja 1933. je bil razveljavljen ukaz z dne 26. ju-*
!• štev. 5627, je prepovedano uvažati v našo državo in v nija 1932., S. n. štev. 19066, kolikor se nanaša na upoko
n
Jej razširjati list >Slovak«, ki izhaja v Bratislavi.
jitev M a š e r e F r a n c a , profesorja I. realne gimna
Z odlokom ministrstva za notranje posle z dne zije v Ljubljani in uradnika III. položajne skupine
23. februarja 1933., I. štev. 5628, je prepovedano uvažati 2. stopnje, s tem, da mu za medtem pretekli čas ne pri
v
našo državo in v njej razširjati list >Salzburger Volks- padajo prejemki aktivnega uradnika.
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z. dne
blatt<, ki izhaja v Solnogradu.
Državno tožilstvo v Zagrebu je prepovedalo z odlo 18. februarja 1933. je bil razveljavljen ukaz z dne 26. ju
kom z dne 25. februarja 1933., štev. Kns 662/33, na pod nija 1982., S. n. štev. 18937, kolikor se nanaša na odpust
stavi čl. 19. zakona o tisku v zvezi s čl. 3. zakona o iz- iz državne službe M e ž a n a I v a n a , profesorja realne
Premembah in dopolnitvah tega zakona prodajanje in gimnazije v Mariboru in uradnika VII. položajne sku
ra
zširjanje štev. 8. lista >Katolički list< z dne 23. ja pine, š tem, da mu za medtem pretekli čas ne pripadajo
prejemki aktivnega uradnika.
guarja 1933.
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne
Številka 49 z dne 3. marca 1933.
20. februarja 1933. je bil postavljen na prošnjo za višje
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne ga prometnika VII. položajne skupine v postaji Celje
26. decembra 1932. so napredovali v VI. položajno sku- A l b e r t A n t o n , dosedanji višji prometnik iste polo
Piuo: M a l e n š e k M a r i j a , učiteljica v Predoslju, žajne skupine in šef postaje Rače-Fram.
p u d e r M a r t i n , učitelj v Hrastniku, P o d r e k a
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne
•"-'anka, učiteljica pri Sv. Križu v srezu Šmarje pri 20. februarja 1933. je bil postavljen po potrebi službe v
Je
lšah, B o r š t n i k J o s i p i n a , učiteljica v Novem strojni oddelek delavnice v Mariboru za kontrolorja VII.
j^stu, J u s t i n M a t i l d a , učiteljica v Žireh, P o ž a r položajne skupine B o r k o F r a n c , dosedanji kontrolor
^ a d i s l a v , učitelj v Mostah pri Ljubljani, M a j c e n iste položajne skupine oddelka za kontrolo dohodkov pri
* ° ž a , učiteljica v Boh. Bistrici, M i h e l č i č S t a n i - generalni direkciji državnih železnic.
l a v a , učiteljica v Črnučah, P e t e r l i n A n g e l a ,
Z odlokom ministra za promet z dne 25. februarja
^Ueljica y Kočevju, Č o l n a r . A n t o n i j a , u$L
iÇ-^JUJK&Pieu O r i 1 A l o j z i j , strojevodja VIII.
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položajne skupine z 2. periodskim poviškom iz območja
direkcije državnih železnic v Ljubljani.
Izročitev v promet srebrnega denarja po Din 50*—,
kovanega v Londonu. Srebrn denar po Din 5 0 — je ko
van deloma v Kovnici d. d. v Beogradu deloma pa v
angleški državni kovnici v Londonu. Da se razlikujejo
kosi, kovani v Londonu, od kosov, kovanih v Beogradu,
je natisnila Kovnica d. d. v Beogradu na vsak kos izpod
lika Njegovega Veličanstva kralja z majhnimi črkami
»Kovnica a. d.«, dočim kosi angleške kovnice nimajo
nikakršne označbe. Sedaj so torej v prometu kosi srebr
nega denarja po Din 50-— z označbo »Kovnica a. d.« in
brez te označbe.
Številka 51 z dne 6. marca 1933.
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja, z dne
17. februarja' 1933., štev. 4468, sta bila odlikovana z re
dom Sv. Save IV. stopnje i n g . P e r e A l e k s a n d e r ,
tehnični višji svetnik tehničnega razdelka pri sreskem
načelstvu v Celju in i n g . V a n e k J a n , tehnični višji
svetnik tehničnega razdelka pri sreskem načelstvu Mari
bor, levi breg.
Z odlokom ministra za promet z dne 9. februarja
1933., P. t. štev. 9444, so bili premeščeni: v pošto.in tele
graf Gornja Radgona S k r b e č A n a , p . t . uradnik VIIT.
položajne skupine pošte in. telegrafa Maribor 1, po po
trebi službe; v pošto in telegraf Žužemberk J e ž I v a 
n a , p. t. uradnik VIII. položajne skupine pošte in
telegrafa Ljutomer; v poŠto in telegraf Ljubljana 1
S e m e n M a r i j a , ' p . t. uradnik VIII. položajne sku
pine pošte in telegrafa Žužemberk, na prošnjo, v pošto
in telegraf Ljubljana 8 P u č e 1 j • I v a n , p. t. uradnik
IX. položajne skupine pošte in telegrafa Ljubljana 1, po
potrebi službe; v mestno p. t. t. sekcijo Ljubljana B a n j a j
J u r i j , praktični tehnik IX. položajne skupine radio
postaje Domžale; v pošto in telegraf Tržič Z u p a n
A n g e l a , p. t. uradnik УIII. položajne skupine pošte
in telegrafa Škofja Loka, na prošnjo in v pošto in telegraf
Celje P e č a r H e d v i k a , p. t. manipulant X. položajne
skupine pošte-in telegrafa Šmartno ob Paki, na prošnjo.
Številka 52 z dne 7. marca 1933.
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne
25. februarja 19,33. sta bila postavljena J)ri direkciji dr
žavnih železnic v Ljubljani po potrebi službe: za svet
nika in šefa prometne službe Ptuj v. V. položajni sku
pini P e t r o v i č A n t o n , dosedanji svetnik iste polo
žajne skupine prometno-komercialnega oddelka iste
direkcije; za svetnika v prometno-komercialnem oddelku
V e h o v e c A l o j z i j , dosedanji svetnik iste položajne
skupine in sef prometne službe Ptuj.
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne
16. februarja 1933., štev. 15099/111., je bil upokojen
T a v č a r T o . m o , davčni višji kontrolor VI. položajne
skupine davčne uprave v Kranju. . . .
. . .
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne
16. februarja 1933., štev. 15098/IIL, je bil upokojen D o 
l e n c A n t o n , davčni inspektor VI. položajne skupine
davčne uprave v Murski Soboti.
Prepoved uvažanja in razširjanja. Z odlokom mini
strstva za notranje posle z. dne 27. februarja 1933.,
I. štev. 6131, je prepovedano uvažati v našo državo in

v njej razširjati knjigo »Croatia libera« od Evgenija
Coselschija v izdaji »Nuova Europa — Roma«.
Številka 53 z dne 8. marca 1933.
Prepoved razširjanja in prodajanja. Državno tožil
stvo v Zagrebu je prepovedalo z odlokom z dne 1. marca
1933., štev. Kns 708/32, na osnovi čl. 19. zakona o tisku
v zvezi s čl. 3. zakona o izpremembah in dopolnitvah
tega zakona razširjanje in prodajanje novin »Naša gruda«
štev. 1. z dne 1. marca 1933., ki se tiska v Zagrebu.
Z odlokom z dne 1. marca 1933., št. Kns 700/33, pa je pre
povedano razširjanje in prodajanje časopisa »Savremena
stvarnost« štev. 4. za mesec marc 1933., ki se tiska
v Zagrebu.
Številka 54 z dne 9. marca 1933.
Prepoved razširjanja in prodajanja. Državno tožil
stvo v Zagrebu je prepovedalo z odlokom z dne 3. marca
1933., štev. Kns 761/33, na podstavi čl. 19. zakona o
tisku v zvezi s čl. 3. zakona o izpremembah in dopol
nitvah tega zakona razširjanje in prodajanje štev. 9.
tednika »Katolički list« z dne 2. marca 1933., ki se
tiska v Zagrebu.
Številka 57 z dne 13. marca 1933.
Z odlokom ministra za socialno politiko in narodno
zdravje z dne 5. januarja 1933., O. štev. 23031/32, je bil
postavljen K e b e J o ž e f , uradniški pripravnik občne
državne bolnice v Ljubljani, za administrativnega urad
nika iste bolnice v VIII. položajni skupini z mesečno
plačo Din 730— in položajno doklado Din 400—.
Prepoved uvažanja in razširjanja. Z odlokom mini
strstva za notranje posle z dne 4. marca 1933., I. št. 6500,
je prepovedano uvažati v našo državo in v njej razšir
jati list »L'Eveil de Peuple«, ki izhaja v Parizu.
Z odlokom ministrstva za notranje posle z dne
1. marca 1933.,. L- štev. 6499, je prepovedano uvažati
v našo državo in v njej razširjati knjigo »Immer wieder
Serbien«, izdano v Berlinu od Lichtträgerja.
Z odlokom ministrstva za notranje posle z dne
4. marca 1933., I. štev. 6498, je prepovedano uvažati v
našo državo in v njej razširjati časopis »Nation und
Staat«,-ki izhaja na Dunaju-Leipzigu.
Številka 58 z dne 14. marca 1933.
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne
20. februarja 1933. je bil razveljavljen ukaz z dne 21. ju
lija 1932., S. n. štev. 23060, kolikor se nanaša na odpust
iz državne službe. B a j u k.a H u g a , profesorja realne
gimnazije v Ptuju in uradnika VII. položajne skupine,
s tem, da mu ne pripadajo za medtem pretekli čas pre
jemki aktivnega uradnika.
Minister za promet je premestil z odlokom z dne
18. februarja 1933., P. t. štev: 16387, po potrebi službe
P e h a n i A l o j z i j o , p. t. manipulanta X. položajne
skupine pošte in telegrafa Slatina-Radenci, v pošto in
telegraf Dolnja Lendava.
Л
Številka 60 z dne 16. marca 1933.
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z . dne
18. februarja 1933. je bil premeščen po potrebi službe
L a j o v i c A l b i n , upravitelj drž. meščanske šole v
Tržiču in uradnik VI. položajne skupine, za upravitelja,
državne meščanske šole v Jesenicah.

Udaja kraljevska banska uprava Dravske banovine: njen, predstavnik. ta urednik: Pohar Robert v Ljubljani.
Tiska in zalaga.Tiskarna »Merkur« » Ljubljani^ njen- predstavniki Qtmar Michâlek v. LJubljani,

B W T . oil*

SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE
Priloga k 30. kosu IV. letnika z du© 12. aprila 1933.

Razglasi kraljevske
banske uprave
I- No. 2602/2.

Razpis.

961

Razpisuje se služba banovinskih
pravnikov združenih zdravstvenih obj*a Beltinci (srez dolnjelendavski), Vel•*a (srez Maribor 1. br.) in Cankova
(»rez Murska Sobota).
.x Prosilci za omenjen© služb© morajo
Qieti pogoje za sprejem v banovinsko
službo, dovršeno zdravniško pripravljal
no službo (staž) in morajo poleg tega
dokazati še vsaj šestmesečno bolnično
Prakso v porodništvu.
Prošnje je predložiti kraljevski ban
ici upravi Dravske banovin© do
**> aprila 1933.
•*tralj. banska uprava Dravske banovine
v Ljubljani,
dne 6. aprila 1933.
*
•*• No. 2731/1.
983

so vpisani v imenik zdravniške zbornic©
za Dravsko banovino.
Dr. Maksimović Bogoljub, zdravnik
zdravilišča v Surdulici, pa je bil zbog
premestitve izbrisan iz imenika zdrav
niške zbornice za Dravsko banovino.
Kralj, banska uprava Dravske banovine
. v Ljubljani,
dne 31. marca 1933.

Razglasi sodišč
in sodnih oblastev

L IV 19/82-5.

Sklep.

956

S sklepom podpisanega sodišča z dne
28. januarja 1933., opr. št. L IV 19/32-4,
j© bil Stožir Maks, pos. sin v Šmarjeti
št. 10, občina Skofja vas, zbog slabo
umnosti popolnoma preklican.
Za kuratorja mu je bil imenovan
Okorn Ivan, delovodja pri mestnem ma
gistratu v Celju.
Sresko sodišče т Celju, odd. IV.,
dne 21. marca 1933.
*
L IV 15/32-4.
954

Sklep.

S sklepom podpisanega sodišča z dne
Kps 337/32—46.
971
19. januarja 1933., opr. št. L IV 15/32-3,
V imenu Njeg. Veličanstva je bil Šloser Janez, posestnik v Lipi
št. 11 pri Frankolovem, zbog umobolkralja!
nosti
popolnoma preklican.
Sresko sodišče v Rogatcu je o obtožbi'
Za kuratorja mu je bil imenovan Godržavnega tožilstva v Celju kot javnega
tožilca zoper dr. Koltererja Franca, zdra renšek Jurij, posestnik v Lipi št. 23.
Sresko sodišče v Celju, odd. IV".,
viliškega šef-zdravnika v Rog. Slatini
dne 25. marca 1933.
radi prestopka zoper čast po § 302./II
prvi nastavek kaz. zak. s tusodno sodbo
974
z dne 10./ 12. 1932., Kps 337/32—32, de Ne I 335/33-3.
loma
izpremenjeno
z
razsodbo
okrož
Razpis.
Amortizacija.
nega sodišča v Celju z dne 23./3. 1933.,
Pri banovinski poizkusni in kontrolni Kpr 72/33, razsodilo tako:
Hude Lojzka, pos. v Mirni peči, je iz
Postaji
v Mariboru se razpisuje služba
gubila knjižico Kandijske hranilnice
s
Obdolženec dr. Kolterer Franc, zdra št. 9872, zbog česar se uvaja postopanje
luzitelja-laboranta.
za amortizacijo, ter se tisti, ki jo ima,
Prosilci morajo dokazati poleg sploš- viliški šef-zdravnik v Rog. Slatini,
pozivlje, da uveljavi svoje pravice te
? 1 " Pogojev za sprejem v državno služje k r i v ,
kom 6 mesecev.
P°> da so ž© delali kot laboranti v kaki
Po preteku tega roka se bo izreklo,
im-™* a ^ kemijski tovarni. Prednost da je meseca januarja 1932.° oMevetal
državnega uslužbenca bivšega ravnate da vrednostni papirji niso več veljavni.
^ajo oni, ki znajo strojepie.
zdravilišča v Rog. Slatini dr. Štera Sresko sodišče v Novem mestu, odd. I.,
Po predpisih kolkovane in z doku- lja
e
Franca
glede uradnega poslovanja vobče
^ nti odpremljen© prošnje se naj vlože s tem, da
dne 6. 'aprila 1933.
je sestavil, pustil razmnožiti
№
kraljevski banski upravi Dravske ter razposlal
Da
nekaterim
narodnim
po
*
aovin© v Ljubljani do 20. aprila 1933. slancem poslanico kot zaupno in v ka
C
II
229/33-1.
965
Kraljevska banska uprava Dravske
teri je očital dr. Steru, dolgoletnemu
banovine v Ljubljani,
ravnatelju znanega zdravilišča celo ko
Oklic.
dne 6. aprila 1933.
pico nepravilnosti pri gospodarstvu v
Tožeča stranka »Sava« obče zavaro
upravi zdravilišča, imenuje njegovo go valna d. d. Zagreb, gen. zastop. Za Slo
*
967 spodarstvo vprav porazno in Škodljivo venijo v Ljubljani po dr. Krapežu J.
za zdravilišče in da radi svoje nezmož in Mejaču Amt., odvetnikih v Ljubljani,
Izprememba v imeniku
nosti in svojega političnega prepričanja je vdožila proti toženi stranki Damjanoni na mestu kot upravnik tako pomemb viču Niku, posestniku, Draga št. 35, obč.
zdravniške zbornice za
nega zdravilišča.
Radatoviči, kot sud. Jagttebarsko, radi
Dravsko banovino.
S tem je zakrivil prestopek zoper čast Din 215-— k opr. št. C II 229/33-1 tožbo.
r
^ - A s c h e n b r e n n e r H e n r i k , po 302./II k. z. prvi nastavek in s© ob
Narok za ustno razpravo se je določil
Ravnik v Guštanju-Ravne, in d r. R a - sodi po § 302./II k. z. prvi nastavek z na 4. maja 1933. ob 8. uni dop. pred
j j j ^vJ i c - Z e l o v Ivo, zasebni zdrav- uporabo §§ 305. in 72. kaz. zak. na 900 tem sodiščem v sobi št. 50, raapravna
oj
Ljubljani, sta vpisana v imenik Din denarne kazni, plačljiv© v enem dvorana.
^"avniške zbornic© za Dravsko bano- mesecu po pravomoćnosti sodb©, v pri
Ker bivališč© tožen© stranke ni znano,
meru neizterljivosti pa na 15 dni zapora, se postavlja Benkovič Ivan, sodni urad
^"iljevska banska uprava Dravske
dalje po § 310. k. p. v plačilo stroškov nik v pok. za skrbnika, ki jo >bo zasto
banovine
kaz. postopanja z omejitvijo po § 314. pal na njeno nevarnost in stroške, do
v
k. p. ter po § 314., t 2. k. p, v povračilo kler ne nastopi sama ali ne imenuje
Ljubljani, dne 5. aprila 1933stroškov zastopnika zasebnega udele pooblaščenca.
Okrajno sodišče v Ljubljani, odd. IL,
Vl
' - No. 8766/1.
960 ženca.
dne 21. marca. 1933. V smislu § 305. kaz. zak. se nadalje
.* . '
Izprememba v imeniku
odredi, da se mora sodba objaviti v E 76/33-4. 958
»Službenem
listu
Dravske
banovine<
in
zdravniške zbornice za
v dnevnikih »Jutru« in »Slovencu« ob
Oklic.
Dravsko banovino.
stroških obdolženca.
Oddaja v zakup koncesije za avtotaksa*
boiaf/ Sobar Štefan, zdravnik - volonter
Okrajno sodišče v Rogatcu, odd. IL,
•
meter.
zdtaw v LJUD 1 ! 81 ". d r - F r l a n l;'ranc,
Po sklepu opr. št. E 76/33-4 se odda
dne 6. aprila 1933dne 24. aprila 1983. ob 10. uri pri tem
tat ^k-volonter v Ljubljani, in dr. Pin*
sodišču, soba št. 3, z javno dražbo v
**гв1, zdravnik-volonter v Ljubljani,
zakup koncesija za avtotaksameter z

'•гкурџ

Štev. 30.

Stran 154.
due 16. maja 1930, št. 8272, h kateri
spada tudi osebni avtomobil tipe Essex,
evidenčna številka 1204, kot inventar.
Zakup traja za dobo enega leta in ob
sega tudi inventar. Zakup koncesije z
inventarjem se ceni za 1 leto na 1500
dinarjev. Ta -znesek je obenem izklicna
cena m najnižji ponudek, pod katerim
se zakup ne odda.
To vsoto mora zakupnik takoj po
končni dražbi položiti v gotovini pri
podpisanem sodišču.
Zakupnik mora glede pogojev za iz
vrševanje koncesije ustrezati predpisom
obrtnega zakona ter predpisom za oseb
ni promet z avtomobili.
Zakupne pogoje in cenitveni zapisnik
smejo interesenti pregledati pri podpi
sanem sodišču, soba št. 3, med delov
nim časom in na dan dražbe.
Sresko sodišče v Tržiču,
dne 4. aprila 1933.
•J;
E 349/32-15.
959

- Dražbeni oklic.

Dne 20. aprila 1933. ob desetih bo
pri podpisanem sodišču v sobi štev. 2
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga
Sv. Gregor, vi. št. 170, 172 iu 173.
Cenilna vrednost:,Din 223.030-—.
Vrednost pritikline: Din 18,995'—.
Najmanjši ponudek: Din j 41.000'—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe, si
cer bi se ne mogle več uveljavljati slede
nepremičnine v škodo zdražitelia. ki ie
ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Sresko sodišče v Velikih Laščah,
dne 30. marca 1933.
#
E 37/33—8.
977
>

Dražbeni oklic.
Dne 12. m a j a 1 9 3 3. dopoldne ob
d e v e t i h bo pni podpisanem sodišču
v sobi št. 2 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga k. o. Cirnik, vi. št. 17.
Cenilnä vrednost: Din 26.050'—.
Vrednost pritikline: Din 715'—.
Najmanjši ponudek: Din 17.844'—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
elede 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 v Mokronogu,
dne 6. aprila 1933.
*
E V 9694/32—16.
934

Dražbeni oklic.
Dne 1 2. m a j a 19 3 3. dopoldne ob
d e v e t i h bo pri podpisanem sodišču
v sobi št. 16 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga k. o. Vič, vi. št. 945.
Cenilna vrednost: Din 214.340'—.
Najmanjši ponudek: Din 114.018'—.
Pravice, ki bi ne pripuščale, dražbe,

je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče v Ljubljani, odd. V.,
dne 12. marca 1933.
*
960
E 1092/32.

Dražbeni oklic
Dne 15. maja 1933. ob pol desetih bo
pri podpisanem sodišču v sobi štev. 6
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga
Marenbefg not. trg, vi. št. 54.
Cenilna vrednost: Din 140.043'—.
Najmanjši ponudek: Din 70.021'50.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki ie nabit na uradni deski tega
sodišča. •
Okrajno sodišče v Marcnbergu,.
dne 3. aprila 1933..

Konkurzni razglasi
S 28/32-45.
379.

•

953

Določitev naroka za
prisilno poravnavo.

S a 41/32-110. .
382.

064'

Konec poravnave.
Sklep opr. št. Sa 41/32-108, s katerim
je bila od sodišča potrjena poravnava
dolžnioe Molnar Jule, lastnice Grand
hotela.Toplice na Bledu, je postal pravomočen dne 20. februarja 1933.
Poravnalno postopanje se izreka za
končano.
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. Ш->
dne 31. marca 1933.

Razglasi raznih uradov
in oblastev
949

Štev. 1328/1933.

Prezadolženka Bayer-Swaty Frančiška,
industrijalka v Mariboru.
Za razpravljanje in sklepanje o pri
silni poravnavi, ki jo predlaga prezadol
ženka, se določa narok na dan 20. aprila
1933.'ob 11.'uri pri tem sodišču, soba
št. 84.
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III.,
» ' dne 6. aprila 1933.
«{S

Por 3/33—2.
380.

Ker na poravnalnem naroku 6. 4. t. 1.
j
vsota terjatev upnikov, ki so pristali na
ponuđeno poravnavo, ni dosegla V\ vseh
terjatev, ki dajejo pravico do glasova
nja, sé je po § 46. zak. o prisilni porav
navi izven konkurza poravnalni narok
preložil na dan 20. (dvajsetega) aprila
1933. ob 10. uri 30 minut
v sobi št. 5 sreskega sodišča v Novem
mestu.
Na ta narok se pozivajo vsi upniki, ki
na naroku 6. 4 1933 niso bili prisotniPrezadolženec ponuja 41 % kvoto, plač
ljivo v 12 mesečnih obrokih.
Okrožno sodišče v Novem mestu odd. IL,
dne 6. aprila 1933.

985

Poravnalni oklic.
Uvedba poravnalnega postopanja o
imovini dolžnika Lapajneta Ivana, izdel.
kreme za čevlje in čistila v LjubljaniMoste, registrovanega pod firmo >Ivan
Lapajne«.
Poravnalni sodnik: Avsec Anton, sod
nik okrožnega sodišča v Ljubljani.
Poravnalni upravnik: dr. Jelenec Celestin, odvetnik v Ljubljani. :
Narok za sklepanje poravnave pri
okrožnem' sodišču v Ljubljani, soba
št. 140, dne 20. maja 1933. ob 9. uri.
Rok za oglasitev do 14, maja 1933. na
okrožno sodišče v Ljubljani.
Okrožno sodišče v Ljubljani, odd. III.,
,
dne 7. aprila 1933.
*
973
Sa 2/33—33.
381.

Poravnalni oklic.
Poravnalna stvar Preži ja Jakoba, po
sestnika in ključavničarja v Novem me
stu.

Razglas.

Direkcija šum v Ljubljani proda n a
prvi pismeni licitaciji okoli 133 m3 hrastovih ìriz in 2*5 m 3 ševretov. Blago J«
nä skladišču v Kostanjevici-Krki, kjer si
stvii službenega organa šumske uprave
gà interesenti lahko ogledajo v spremv Kostanjevici.
,.
Licitacija se bo vršila dne 28. apr»lfl
1933. od' 11. ure dopoldne dalje pri <"'
rekciji šum. v Ljubljani, Bleiweisova cesta št. 1, kjer interesenti lahko dope
vsa ostaja pojasnila in prodajne pogoja
Direkcija šum r Ljubljani,
xine 6. aprila 1933.
*
968-2"1
Štev. 5017/1258/1933. .

Oklic.
Gospod Pmich Josip, trgovec z usojf*
v Mariboru, Aleksandrova c. 19, je d° •'
B. aprila 1933. tuuradno zaprosil, _da 3
mu prostori v vzhodnem dvoriščne^'
poslopju v Mariboru, Meljska c. 26, od *
brijo za skladišče sirovih kož.
^.
• Zaradi te prošnje se v smislu §§ i^.''
108. in 109. obrtnega zakona odreja *°
misijska' obravnava
na Četrtek 20. aprila 1933., ob 15. v t l
s sestankom komisije na kraju sam? 0
v Mariboru, Meljska c. 26.
../..
Načrti!skladišča so do dneva k ? m S
ske obravnave, razgrnjeni interesent ^
na vpogled pri podpisanem u r a d u * ; ^ •
.
tem roku je pri istem uradu ^ ^ ^ v ^ - C
tualne prigovore proti odobritvi sWfyjii.
šča, najkesneje pa je te prigovor© v 'v ;

Stav. 30.

Stran 155.

v.

ja« na dan komisijske obravnave vodji
komisije. Ugovori po tem roku se ne
podo upoštevali, temveč se bo o pro
jektu odločilo neglede nanje, kolikor ne
°o javnih zadržkov. Interesenti se vatojo, da se obravnave udeleže.
Mestno načelstvo v Mariboru,
dne 4. aprila 1933.
Mestni načelnik:
dr. Lipoid s. r.
*
Štev. 2888/335-1933.

.

981-3-1

Razglas o licitaciji.
Mestno' načelstvo v Mariboru razpi
s e za izvršitev tapetniških in steklar
j i h del pri zgradbi poslopja za carin
sko pošto in carinske urade na glavnem
«olodvoru v Mariboru
*!• javno pismeno ponudbeno licitacijo na
"an 25. aprila 1933 ob 11. uri dopoldne
v iu b l - š t ' 5 m e s t n e g a gradbenega urada
* Mariboru. Pojasnila in ponudbeni pri
pomočki se proti plačilu napravnih
ffoskov dobivajo med uradnimi urami
«totani, soba štev. 3.
f°niidbe naj se glase v obliki popusta
'odstotkih (tudi z besedami) na vsote
^obrenega proračuna, ki znaša:
1. za tapetniška dela Din 24.553-—
*• za steklarska dela Din 168.273-88
Skupaj Din 192.826-88.
Ponudbe je kolkovati po § 9 zakona
^premembah in dopoLnitvah zakona
taksah z dne 25. marca 1932, »Službej * novine« br. 70-XXIX z dne 26.
mar
c a 1932.
razpisa so razvidne iz
r Podrobnosti
Ha? •l n ° n al i c i rt aa zc i J i v »Službenih novifi« x i
g!asni desici mestnega
"«ceistva mariborskega.
Mestno načelstvo 'mariborsko
v Mariboru, dne 7. aprila 1933.
•t
2734
/33.
877-3-3

Razpis nabavke.

4

Z* nabavo potrebščin v razdobju april
W p t e n , D e r 1 9 3 3 - ^ razpisuje na podj№ odlokov ministrstva socialne politi44qi" o r o d n e g a zdravja, 0. br. 4500/33,
g^jvoa in 4501/33, druga licitacija, ki
оццГ0' vršila ofertabiim potem po dolor
aču
^ " ^ ^ ' z a kona o državnem
«novodstvu in pravilnika za izvršej J e istega, in sicer:
kruj, • 1 8 - a P r i l a 1 9 3 3 - ** govedino,
ji 1 m moko z mlevskimi izdelki,
jDlgv <*&« 19. aprila 1933 za mleko,
h i ï „ n e izdelke, špecerijsko blago in
•Jp Potrebščine,
Hita p a t °b 11- nvi v pisarni uprav
ičita ••?g0^ * п navodila za udeležbo pri
а
°Ш daje uprava bolnice.
Uprava občne državne bolnice
v Ljubljani,
dne. 29. marca 1933.
^ V - 3945/11.

•4<*
Га

*

980

Razpis.
С1Ја

гМч^
državnega rudnika
^ Seer-6 n a d a u 2 0 , а р г И а •*• l

Velenje
'

d o b a v 0

600 kg sirove kave,
2000 kg svinjske masti,
2500 kg riža,
3400 kg koruznega zdroba,
800 kg kavine primesi,
500 kg papirnatih VTečic.
Dobavni pogoji pri podpisani.
Direkcija drž. rudnika Velenje,
dne 6. aprila 1933.
•g*
Štev. 704/33.
951

Dražbeni oklic.
Podpisano županstvo občine Muta bo
na javni dražbi, ki se bo vršila dne
7. maja 1933. ob 16. uri na mestu sa
mem, odprodalo hišo z gostilno in most
no tehtnico ter k njej pripadajočim zem
ljiščem. Izklicna cena je Din 115.000-—.
^ Natančnejši podatki se dobijo pri ob
činskem uradu občine Muta.
Županstvo trške občine Muta,
dne 5. aprila 1933.
No. 1088..

955

Razglas.
Županstvo občine Šmihel-Stopdče preldicuje Judeža Filipa, rojenega 1. maja
1908 v Vel. Orehku št. 32, pristojnega
v občino ŠmiheJ-Stopiče, samskega de
lavca, s tem, da tukajšnja občina ne po
vrne nikakršnih podpor, ki bi se mu
morebitj dale, ker je delomržen.
Županstvo občine Smihel-Stopiče,
dne 4. aprila 1933.
*
952

Razpis.
Mestna plinarna ljubljanska sprejema
do 20. t. m. ponudbe za:
I. Plinske armature iz medenine, glav
ne pipe model 804 500 komadov, odjem
po potrebi; pipice za gumijasto cev
enojne in dvojne H".
II. 2500 do 3000 kg spojnic iz mehke
litine prvovrstne znamke, označba cene
z rabatom na temeljne cene. Ponudbe
irco Ljubljana neocarinjeno. Odjem po
potrebi in odpoklicu.
III. Avtomatsko telefonsko centralo za
8 postaj. Popis in zahteve so na razpo
lago v pisarni plinarne.
Ljubljanska mestna plinarna v Ljubljani,
dne 7. aprila 1933.
*
982

Odgoditev licitacije
za v nabavo potrebščin za
Državno bolnico za ženske
bolezni v Ljubljani.
Licitacija za nabavo potrebščin za
Drž. bolnico za ženske bolezni v Ljub
ljani, odrejena dne 28. marca 1933 • pod
štev. E. br. 140/33 in objavljena v pri
logi h 28. kosu »Službenega lista« z dne
5. aprila t. 1. za 13. aprila 1933., se od
godi na dan 29. aprila 1933.
E. br. 140/33—2 — od uprave Državne
bolnico za ženske bolezni v Ljubljani,
dne 10. aprila 1933.

Štev. 236/33 pr.

984—3—1

Razglas.
Rektorat univerze kralja Aleksandra
Prvega v Ljubljani razpisuje mesto iz
rednega profesorja za romansko filolo
gijo na filozofski fakulteti.
Prošnje, opremljene s prilogami po
čl. 3. zakona o uradnikih, je vložiti na
rektorat univerze kralja Aleksandra Pr
vega v Ljubljani, do 29. maja 1933.
Rektorat univerze kralja Aleksandra
Prvega
v Ljubljani, dne 10. aprila 1933.
Kektor: dr. Slavic s. r.
«i*
Štev. 576/33.

969

Objava.
Po § J. adv. zakona se objavlja, da je
gospod B u č a r Josip z današnjim dnem
vpisan v tukajšnji imenik advokatov, s
sedežem v Novem mestu.
V Ljubljani, dne 8. aprila 1933.
Za odbor Advokatske komore v Ljubljani
^ predsednik:
dr. žirovnik Janko L r.
•ff
Štev. 577/33.
978

Objava.
Po § 8. adv. zakona se objavlja, da
je gospod Z d o l š e k Anton z današnjim
dnem vpisan v tukajšnji imenik advo
katov s sedežem v Celju, Prešernova
ulica 15.
V Ljubljani, dne 10. aprila 1933.
Za odbor Advokatske komore
predsednik:'
dr. žirovnik Janko I. r.
*
Broj 4198/1933.
972

Konkurž.
Privatao-društvena bolesnička blagaj
na »Merkur^ u Zagrebu raspisuje kon
kurz za po jedno mjesto ugovornog li
ječnika specijaliste zubara kod svojih
povjereništava u Ljubljani i u Celju.
Pobliži uvjeti mogu se saznati kod
blagajne u Zagrebu, te kod povjere
ništava u Ljubljani i u Celju.
Propisno obložene molbe imadu se
predati blagajni u Zagrebu do 28. aprila
1983. u 12 sati 0 podne.
Privatno društvena bolesnička
blagajna »Merkur«, Zagrebi

Razne objave
970

Zadružna elektrarna
v Trbovljah
ima

občni

zbor

v ponedeljek, dne 24. aprila v prostorih
gospe Ane Forte v Trbovljah-Vode.
Dnevni red:
1. Zapisnik zadnjega občnega zbora.
2. Poročilo načelstva.
3. Poročilo nadzorstva:
a) o reviziji blagajne, .
b) o računskem zaključku za 1. 1932.

Štev. 30.

Stran 156.
4. Sklepanje o računskem zaključku za
1. 1932.
5 Volitev 3 novih članov po pravilih in
. 2 članov, ki sta izstopila.
6. Slučajnosti.
Načelstvo.

#
957

Vabilo
na letni redni občni zbor
Javnega skladišča in prevozne
družbe d. d. v Celju,
ki bo
dne 26. aprila 1933 ob 15. uri v pisarni
g. Dušana Zanggerja т Celju, Gosposka
ulica 1Д.
Dnevni red:
1. Čitanje zapisnika o zadnjem občnem
zboru.
2. Poročilo upravnega sveta o poslova
nju družbe in predložitev računskega
zaključka z računskim poročilom.
3. Poročilo revizijskega odbora.
4. Odobritev letnega računa in sklep o
odvezi upravnega sveta po naročilu
revizijskega odbora.
5. Volitev članov upravnega sveta in re
vizijskega odbora.
Po | 22. družbenih pravil se smejo
udeležiti občnega zbora samo oni delDičarji, ki so položili najkesneje do dne
20. aprila 1933. ali pri Celjski posojil
nici d. d. v Celju aH pri celjski podruž
nici Ljubljanske kreditne banke ali pri
celjski podružnici Prve hrvatske štedio
nice vse svoje delnice z nedospelimi ku
poni vred.
Imenik onih, ki so položili v ta na
men delnice za občni zbor, se sklene
dne 20. aprila 1933. ob 12. uri; vsakemu
glasujočemu delničarju je do občnega
zbora dovoljen vpogled v ta imenik v
družbenih poslovnih prostorih.
Vsa'.ca delnica daje pravico do enega
glasu.
Za delničarja se smatra tisti, na čigar
ime so delnice založene.
Glasovalno pravico na občnem zboru
izvršuje vsak delničar osebno aH po po
oblaščencu, ki se mora izkazati z za
konito izdanim posebnim pooblastilom;
varovance in juristične osebe zastopajo
njih zakoniti ali statutarni zastopniki.
V Celju, dne 7. aprila 1933.
Upravni svet.
*
963

Vabilo
na XIV. redni občni zbor,
ki ga bodo imele

Združene papirnice Vevče,
Goričane in Medvode, d. d.
v Ljubljani
T soboto, dne 29. aprila 1933. ob 9. uri
dopollne v veliki posvetovalnici Ljub
ljanske kreditne banke v Ljubljani,
Tyrseva cesta 1.

Spored:
1. Poslovno poročilo, predložitev račun
skega sklepa ter bilance za poslovno
leto 1932.
2. Poročilo nadzorstva.
3. Sklepanje o razdelitvi čistega dobička
in podelitev absolutorija upravnemu
svetu.
4. Dopolnilne volitve v upravni svet in
nadzorstvo.
5. Določitev kredita izvrševajnemu od
boru za leto 1933.
6. Raznoterosti.
Po § 15. družbinih pravil daje posest
desetih delnic pravico do enega glasu
na obenem zboru. Delnice delničarjev,
upravičenih za glasovanje, se morajo
založiti z nezapadlimi kuponi vred vsaj
šest dni pred občnim zborom pri Ljub
ljanski kreditni banki v Ljubljani ali
pri podružnici Ljubljanske kreditne ban
ke v Zagrebu.
V Ljubljani, dne 7. aprila 1933.
Predsedništvo.
*
962

Vabilo
na

54. r e d n i o b č n i z b o r
rudarskih družbenikov
Rudnika in železarne v štorah,
ki ga sklicuje upravni svet na pone
deljek, dne 8. maja 1933. ob enajstih,
v tovarniške prostore v Štorah.
Dnevni red:
1. Poročilo upravnega sveta o obratova
nju od 1. januarja do 31. decembra
1932.
2. Predložitev bilance in računa o do
bičku in izgubi z dne 31. decembra
1932.
3. Slučajnosti.
Upravni svet.
*
946

Vabilo
na r e d n i o b č n i zbor,
ki ga bo imela

vrši pol ure pozneje drugi občni zbor
z istim dnevnim redom, neglede na šte
vilo navzočnih članov.
Predsednik.
*
887—3—3

Poziv upnikom.
Električna zadruga v Štepanji vasi, registrovana zadruga z omejeno zavezo, je
prešla v likvidacijo in poziva upnike,
da ji prijavijo svoje terjatve.
Električna zadruga v Stopanji vasi,
registrovana zadruga z omejeno zavezo
v likvidaciji.
#
920-3—2

Likvidacija zadruge in
poziv upnikom.
>Vodovodna zadruga« v Vašah pri
Medvodah r. z. z o. z. se je raadružila
in prešla v likvidacijo.
Upniki se pozivajo, da v zakonito do
ločenem roku prijavijo zadrugi svoje
morebitne terjatve.
Likvidatorji.
976

Likvidacija društva.
Društvo >Samopomoč hišnih in zem
ljiških posestnikov v Ljubljani« je radi
premajhnega števila članstva po sklepu
II. izrednega občnega zbora z dne 28.
marca 1933 prostovoljno, in soglasno li
kvidiralo.
Likvidacijski odbor.

*
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Objava.
Podpisani izjavljam, da nisem plačnik
za dolgove g. Marije Deu (moje žene)
Ljubljana, aLi kogarkoli drugega.
Ljubljana, dne 10. aprila 1933.
Deu Julij,

*

975

Objava.

Vzajemna zavarovalnica
v Ljubljani

Ukradeno mi je bilo zaposlitveno do
voljenje, izdano od bivše inšpekcije dela~
v Ljubljani pod I. br. 1649/28 z dne 25.
avgusta 1928 na ime Placar Maks.

dne 19. maja 1933. ob pol šestnajstih
(ob pol štirih popoldne) v poslovnih
prostorih v Ljubljani, Miklošičeva cesta
štev. 19.

Proglašam ga za neveljavno.
Placar Make s. r.

Dnevni red:
1. Računsko poročilo nadzorništva.
2. Poročilo preglednikov.
3. Odobritev računa za leto 1932.
4. Dopolnilna volitev nadzoraištva.
5. Volitev revizorjev.
Po § 21. zavarovalni čnih pravil je
občni zbor sklepčen, če zastopajo člani
na njem najmanj 200 glasov, sicer se

*
966

Objava.
Izgubil sem izpričevali za I. in za H*
polletje IV. razreda III. drž. realne P®\
nazije v Ljubljani za 1. 1922/23 na i » 6 *
Skala Franc, rodom iz Maribora.
Proglašam ju za neveljavni.
Skala Franc s. f-

Izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine. Urednik: Pobar Robert v LJubljani.
Tiska in zalaga; Tiskarna Merkur v Ljubljani; njen predstavnik: 0. Micbélek v Ljubljani.

Ppätaina plačana v gotovini.

KR A L J E V I N A

JUGOSLAVIJA

S L U Ž B E N I LIST
KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE
31. kos.
V LJUBLJANI, dne 15. aprila 1933.
Letnik IV.
VSEBINA:
202. Zakon o • konvenciji,.o. ureditvi trgovinskih terjatev s po
botom med. kraljevino Jugoslavijo in Belgijsko-luksembur 205. Naredba o nameščanju zapriseženih gozdnih čuvajev v
Dravski banovini.
ško gospodarsko unijo.
;
203. Popravek k proračunu izdatkov in dohodkov Dravske 206. Ob^ave^banske uprave o pobiranju občinskih trošarin v
banovine za leto 1933./1934.
204. Naredba banske uprave o podpiranju brezposetaih in 207. Izpremembe v staležu banovinskih uslužbencev na pod
pobijanju delomrznosti.
ročju Dravske banovine.

Zakoni
in kraljevske uredbe.
202.
' " ' ' ' " • " " ' • ' ' .

MI . : .

ALEKSANDER L,
po milosti božji in narodni volji kralj Jugoslavije,
objavljamo vsem in-vsakomur, da. sta "
narodna skupščina kraljevine Jugoslavije,
sklicana z ukazom z dne 19. oktobra 1932. na redno za
sedanje za dan 20. oktobra 1932.., v svoji IX. redni seji,
ki jo-je imela dne 17.. novembra 1932. v Beogradu, in

senat kraljevine Jugoslavije,
sklican z ukazom z dne 19., oktobra. 1932. na redno za
sedanje za dan 20. oktobra 1932., v svoji VIII. redni seji,
ki jo je imel dne 7. decembra 1932. v Beogradu,
sklenila in da. smo.Mi potrdili in proglašamo

zakon
o konvenciji o ureditvi trgovinskih terjatev
s. pobotom med kraljevino Jugoslavijo in
belgijsko-luksemburško gospodarsko unijo,
sklenjeni in podpisani v Beogradu
,.
dne 7. julija 1932.,*
ki se glasi:
§ L
i , r o ^ d 0 b r u j e s e i n d o b i v a .zakonsko moč konvencija o
wedi vi trgovinskih terjatev s pobotom med kraljevino
Jugoslavijo in Belgijsko-luksemburško gospodarsko uniio
^_se^v izvirniku in prevodu glasi:
'
14
* > S l u ^ e n e novine kraljevine Jugoslavije« z-dne
l
* . marca 1933., St.- 58/XVII/174. . . ,.
.... ;
.;

Konvencija
o ureditvi trgovinskih terjatev s pobotom međ kraljevino Jugoslavijo m Belgijsko-luksemburško gospodarsko
unijo.
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31. kos.

se mora urediti z vplačilom kupnine v belgah pri Bel
gijski narodni banki, ki nastopa v svojstvu blagajnika
belgijsko-luksemburškega odseka za pobot. Belgijska na
rodna banka, poslujoča za belgijsko-luksemburški od
sek za pobot, odobri tako vplačane vsote na zbiralnem
računu, ki ne nosi obresti in ki ga otvori v svojih knjigah
Narodni banki kraljevine Jugoslavije.
Z druge 3trani se mora vsaka terjatev iz nakupa
belgijskega ali luksemburškega blaga, ki se uvozi v
Jugoslavijo, urediti z vplačilom v dinarjih pri Narodni
banki kraljevine Jugoslavije v višini kupnine.
Narodna banka kraljevine Jugoslavije odobri vpla
čane zneske zbiralnemu računu, ki ne nosi obresti in
ki ga otvori v svojih knjigah Belgijski narodni banki,
ki nastopa v svojstvu blagajnika belgijsko-luksemburške
ga odseka za pobot.
Člen III.
Narodna banka kraljevine Jugoslavije in Belgijska
narodna banka, ki posluje za račun belgijsko-luksembur
škega odseka za pobot, se bosta obveščali vzajemno o
prejetih vplačilih z označbo datuma za vsako vplačilo,
in tako odobravali izplačilo prodajalcu po predpisih, ob
seženih v členih IV. in VI.
Izplačilo se vrši na podstavi zakonske denarne pari
tete, namreč: 1 belga = 7-694,754 dinarjev ali 100 dinar
jev = 12-666,63 belg.
Terjatve, ki se glasijo na drugo veljavo kakor na
belge ali dinarje, se pretvorijo v te devize v Jugoslaviji
po Narodni banki kraljevine Jugoslavije in tečaju, kotiranem pod njeno kontrolo na beograjski borzi na dan
pred plačilom dolga.'
Člen IV.
Upniki prejmo zneske, ki jim pripadajo, po krono
loškem redu vplačil, ki jih omenja člen III., in kar se tiče
belgijskih terjatev, skladno s pogoji, določenimi v čle
nu VI., toda v mejah razpoložljivosti, ki obstoji na dotič
nih zbiralnih računih pri Narodni banki kraljevine Jugo
slavije za izvoznike jugoslovanskega blaga in pri Belgij
ski narodni banki po obvestilu belgijsko-luksemburške
ga odseka za pobot za izvoznike belgijskega ali luksem
burškega blaga.
Člen V.
Ta konvencija se uporabi tudi na terjatve, ki so do
spele, a še niso plačane v trenutku, ko stopi v veljavo, in
ki izvirajo iz trgovinske izmenjave med Jugoslavijo in
Belgijsko-luksemburško gospodarsko unijo.
Ob tej priliki izjavlja Narodna banka kraljevine Ju
goslavije, da je že sedaj pripravljena, dodeljevati vsa po
trebna odobrila za prenos na zbiralni račun Belgijske
narodne banke vsot, ki bi utegnile po predpisih jugoslo
vanskega pravilnika o prometu z devizami in valutami
biti vplačane na »začasno blokirani« račun.
Člen VI.
Do amortizacije terjatev z dospelimi roki, ki jih ome
nja člen V., se uporabijo zneski, vplačani pri Belgijski
narodni banki od uvoznikov jugoslovanskega blaga na
ozemlju Belgijsko-luksemburške gospodarske unije, tako
le: Belgijsko-luksemburški odsek za pobot uporabi od
vsot, ki se mu dajo na razpolago, 33% za amortizacijo
terjatev, nastalih izza dne uveljavitve tega sporazuma,
67% pa za amortizacijo terjatev z dospelimi roki, ki jih
omenja predhodni člen, in to po razmerju terjatev.

Vsekakor si pridrži omenjeni odsek pravico, to raz
merje predrugačiti v korist prejšnjih upnikov do zneska
razpoložljivih sredstev, ki niso potrebna za ureditev po
zneje nastalih terjatev.
Člen VII.
Ce se.pokaže v poslovnih razmerjih med jugoslovan
sko in belgijsko ali luksemburšku, izvozniško tvrdko mož
nost pobota, ki bi izvirala iz posla nakupa in prodaje,
bosta Narodna banka kraljevine Jugoslavije in belgijskoluksemburški odsek za pobot tak pobot odobrili, kolikor
je možen, pri čemer bosta preizkusili vsak primer po
sebej.
Jlen VIII.
Belgijsko-luksemburška gospodarska unija si bo pri
zadevala, povečati v mejah možnosti število svojih na
kupov v Jugoslaviji, da bi se omogočila ureditev starih
in novih naročil blaga v Jugoslaviji s pobotom.
Člen IX.
Po sporazumu med Narodno banko kraljevine Jugo
slavije in belgijsko-luksemburškim odsekom za pobot se
smejo prav tako s pobotom urediti tudi obveznosti netrgovinskega značaja, če so te obveznosti izražene v eni
obeh narodnih valut ali če so pretvorile prizadete stran
ke obveznosti, izražene v kakšni drugi veljavi, v belge
ali dinarje.
Člen X.
Če nastopijo za veljave te konvencije izpremembe
glede zakonske valutarne paritete, kakor je določena v
členu III., prestane ta konvencija veljati od tistega dne,
ko so se te izpremembe zgodile.
Člen XI.
Poravnava salda, ki mogoče nastane v korist zbiral
nega računa ene ali druge emisijske ustanove v trenutku,
ko prestane veljati sedanja konvencija, bo predmet na
knadnega posebnega sporazuma.
Člen XII.
Vsaka vlada ukrene, kolikor se to nje tiče, vse od
redbe, ki se smatrajo za potrebne, da bi njeni podaniki
izpolnjevali odredbe te konvencije.
Člen XIII.
Ta konvencija stopi v veljavo 10 dni po izmenjavi
ratifikacij. Konvencija velja za dobo treh mesecev. Od
pove se lahko na mesec dni pred iztekom njenega roka.
Konvencija se molče obnavlja za dobo treh mesecev,
dokler katera sopogodnic ne izrazi z omenjeno odpovedjo
željo po razkinitvi.
.
V p o t r d i t e v tega sta podpisala dotična poobla
ščenca to konvencijo in sta nanjo postavila svoj pečat.
S e s t a v l j e n o v Beogradu, dne 7. julija leta
Gospodovega tisoč devetsto trideset drugega.
(M. P.) B. D. Jevtié s. r,
(M. P.) de Romrée 9. r.

§2.
Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše in s9
razglasi v >Službenih novinah«, obvezno moč pa dobi»
kakor je to določeno v členu XIII. navedene konvencije.
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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 B e o g r a d u , dne 26. februarja 1933.
Minister za trgovino
in industrijo
dr. I. Sumcnkovié s. r.
.....
Minister za zunanje posle
B. D. Jevtié s. r.

Aleksander s. r.
Predsednik
ministrskega sveta
dr. Milan Srškić s. r.

Videl in pritisnil drž. pečat čuvar državnega pečata,
minister pravde
Bož. Ž. Maksimovié s. r.
• (M. P.)
(Podpisi vseh ostalih ministrov.)

Banove uredbe.
203.

Popravek
V pravilniku o banovinskih davščinah Dravske
banovine, objavljenem v zvezi z banovinskim proraču
nom za leto 1933.71934. v »Službenem listu« št. 184/27
iz leta 1933., so se naknadno ugotovili naslednji po
greški, ki se s tem popravljajo:
Nad § 4. se mora naslov pod. II. pravilno glasiti:
Banovinska trošarina na alkoholne tekočine.
V § 35. je v drugi vrsti zadnjega odstavka prai ?? : .v > # -' *. v r e d n o s t i proizvedene (ne: proizvodom)
električne...«.
V § 53. je v drugi vrsti pravilno: >. . . 8s 52.
(ne 53.)...«.
V § 65. je v četrti vrsti prvega odstavka pravilno:
»...strokovnemu gozdarskemu (ne: gospodarskemu)
osebju... «.
. .
V istem paragrafu se izmenja sedanje besedilo
zadnjega odstavka z, naslednjim:
_ >Od vsake prodane lovske karte gre Din 10-— kot
Prispevek v banovinski lovski zaklad. Finančni oddelek
.Kraljevske banske uprave preodkazuje ta nrisDevpk
mesečno.«
V § 81., 2. točka, je v 8. vrsti vriniti med besedi:
>vsakih 50« besedo: »začetih«.
V § 96. je v tretji vrsti pravilno: »... v S. 95.
(ne: 2.) določenih . . . « . ' .
•
V § 105., 2. odstavku, je v prvi vrsti pravilno:
>• • • iz §^ 88. (ne: §§ 89. in 92.) ...«.
V številčnem delu »pregleda proračunov« (SI. 1.
8t
- 199/30 iz 1. 1933.) je popraviti naslednja dva pogreška:
1- na str. 395. se mora glasiti naslov pred partijo 40
č r e d n i izdatki.« (ne »dohodki.«);
2. na str. 446. je nad partijo 3 (potni stroški) posta
n t i naslov »B. Stvarni izdatki.«.
Kr

aljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani
dne 14. aprila 1933.
'

204.
Na temelju čl. 67. v zvezi s členi 65., 66. in 69 zako
na o notranji upravi predpisujem naslednjo

naredbo
o podpiranju brezposelnih in pobija
nju delomržnosti.
Kdo je brezposeln.
§1.
Za brezposelne v smslu te naredbe se smatrajo
osebe, ki radi izrednih gospodarskih razmer brez svoje
krivde ne morejo dobiti zaposlitve niti v svoji niti v
kaki drugi stroki in nimajo lastnih sredstev niti druge
možnosti za preživljanje.
Sestava pomožne akcije.
§2.
Skrb za brezposelne spada v področje socialnega
udejstvovanja občine, ki jo vrši s svojimi sredstvi in s
pomočjo države, banovine, javnih in zasebnih humani
tarnih ustanov, organizacij delodajalcev in delojemalcev
in privatne dobrodelnosti
§3.
Kot osrednja organizacija za pomoč brezposelnim
v Dravski banovini posluje na sedežu banske uprave
»Osrednji pomožni odbor za Dravsko banovino«.
^ Po potrebi se osnujejo v posameznih občinah še
občinski pomožni odbori. Ali obstoji v kaki občini po
treba po takem odboru, odloči v dvomu po vsestranski
presoji krajevnih razmer ban.

§4.
Osrednji pomožni odbor tvorijo zastopniki kraljev
ske banske uprave, občin s številnim delavstvom, cerkve
nih oblaštev, humanitarnih ustanov in organizacij, delav
ske zbornice, javne borze dela, organizacij delodajalcev
in delojemalcev, ki jih določi ban.
Osrednji pomožni odbor izvoli iz svoje srede izvrševalni odsek, ki vodi njegove posle po njegovih navodilih in pod njegovim nadzorstvom.
Pisarniške posle osrednjega pomožnega odbora vrši
s svojim osebjem in s svojimi sredstvi oddelek kraljev-'
ske banske uprave za socialno politiko in narodno
zdravje.
§ 5.
Občinske pomožne odbore volijo občinske uprave
izmed svojih članov, morejo pa k sodelovanju pritegniti
tudi zastopnike v § 2. omenjenih ustanov, organizacij
in oseb.
Občinski pomožni odbori morejo vršiti podpiranje
brezposelnih tudi po občinskih socialnih institucijah ali
ob njihovem sodelovanju, dolžni pa so vzajemno delovati
z osrednjim pomožnim odborom in temu pošiljati ob
časna poročila o svojem delu.
Sredstva pomožnih odborov.
§ 6.
Osrednji pomožni odbor in občine, omenjene v § 3.,
osnujejo posebne podporne sklade za brezposelne, v ka
tere se stekajo vsa sredstva, dobljena s prostovoljno na-
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biralno akcijo in prispevki države, banovine itd., v ob
činske podporne sklade pa tudi prispevki iz splošnih ob
činskih sredstev in morebitnih ustanov, daril, volil in
sličnih sredstev, ki so izrecno namenjena za podpiranje
brezposelnih.
V podporni sklad osrednjega pomožnega odbora
oddajajo občinski podporni skladi mest Ljubljana, Mari
bor, Celje in Kranj še vsak 10% dohodkov iz prosto
voljne nabiralne akcije. Isto velja za prostovoljne pri
spevke delodajalcev in delojemalcev v industrijskih kra
jih. Iz teh in drugih svojih sredstev podeljuje osrednji
pomožni odbor podpore občinskim pomožnim odborom,
če bi njihova lastna sredstva ne zadostovala za kritje
utemeljenih potreb, kar morajo v prošnji za podporo
točno obrazložiti.
§ 7.
•
Osrednji pomožni odbor in občinski pomožni odbori
v avtonomnih mestih upravljajo in razpolagajo s podpor
nimi skladi pod nadzorstvom bana, odnosno njegovega
namestnika, občinski pomožni odbori v ostalih občinah
pa pod nadzorstvom pristojnega sreskega načelnika.
Vrste in trajanje pomoči za brezposelne.
§8.
Brezposelnim se pomaga v mejah razpoložljivih sred
stev samo na podstavi izkazil, predpisanih v § 10i"
Prvenstveno se pomaga brezposelnim z rodbinskimi
člani in onim, ki so dalj časa brez zaslužka.
Način pomoči določijo osrednji odbor, odnosno ob
činski pomožni odbori ravnajoč še po naslednjih načelih:
1. prvenstveno se morajo brezposelne osebe, ki so
brez sredstev, zaposliti pri javnih in privatnih delih;
2. kjer te možnosti ni, se jim pomaga z živili in
drugimi življenskimi 'potrebščinami;
3. denarne podpore se dajejo le v izjemnih primerih,
kadar se za brezposelne ne more skrbeti po toč. 1. in 2.
tega paragrafa. V tem primeru se mora zahtevati, dà se"
brezposelni zaveže, da bo to podporo odslužil, odnosno
vrnil, kadar mu bo to mogoče.
Mesto individualnih podpor se morejo ustanoviti
javne kuhinje, iz katerih prejemajo brezposelni hrano.
O izdani pomoči se mora voditi točna evidenca.
Brezposelna oseba, ki nima sredstev ш preživljanje
In je pristojna v dotično občino, se smatra za ubožno ter
veljajo zanjo predpisi o ubožni preskrbi.
§

9.

. . " : . . " ' • ' •

Osebe, ki bivajo v občini nepretrgoma vsaj tri leta»
podpira občinski pomožni odbor v mejah razpoložljivih
sredstev enako kakor brezposelne, ki so v občini domo
vinsko pristojne, brez omejitve na čas in način, omenjen
v § 6., toč. 1. do 3.
Osebe, ki so v občini nastanjene vsaj dVe leti, dobe
brezposelno pomoč za čas treh mesecev, osebe,' nasta
njene vsaj 1 leto, za čas 1 meseca, osebe, zaposlene v
zadnjem letu v občini vsaj 6 mesecev, četudi ne bivajo
v njej, brezposelno pomoč za čas 14 dni in končno osebe,
zaposlene vsaj 3 mesece, pomoč skozi 8 dni.
Tudi tem osebam se daje pomoč na način, omenjen
v § 8.; toč. 1. do 3.
Podpiranje mora pa nehati, čim je brezposelni našel
zaposlitev ali je odklonil zaposlitev, ki mu jo je preskrbel pomožni odbor, ali če je ta ugotovil, da je brez
poselni zlorabil pomožno akcijo, odnosno da je vzrok
njegove nezaposlenosti delomržnost.

Evidenca brezposelnih in njih .legitimiranje;

. -

1Ö

§ - .
Občinski pomožni rodbori vodijo ob sodelovanju ob
činskih uradov evidenco.brezposelnih kakor tudi mož
nosti za njihovo zaposlitev.
Da se omogoči evidenca brezposelnih, si mora vsaka
taka oseba preskrbeti razvidnico za brezposelne, ki jih
izdajajo občine bivališča po obrazcu, razvidnem v prilogi
te naredbe.
.
Osebe, ki morajo, imeti po obstoječih predpisih po
slovne, poselske in druge take'obvezriè knjižice, se morajo izkazati tudi s temi knjižicami.
" '"
V razvidnico za brezposelne je vpisati, odkdaj je
oseba brez zaposlitve in podatke o vseh podporah, ki jih
je prejela, bodisi od pomožnin" odborov bodisi od drugih
javnih ali zasebnih podpornih ustanov.
Pomožni odbori in občine imajo pravico po občnih
upravnih oblastvih vsak čas preveriti, ali je oseba res
nično brezposelna po določbah .te ; naredbe in v kakš
nem obsegu je potrebna pomoči. . '
Čim nastopi primer § 7., zadnji odstavek, se mora
razvidnica za brezposelne vrniti občini, ki jo je izdala.
" . §11..'"
......
Iskati dela pri pomožnih .odborih zunaj„okoIiša last
ne občine je dovoljeno samo takim osebam, ki se izka
žejo z razvidnico za brezposelne, opremljeno z uradno
ugotovitvijo dotičnega-občinskega urada o nemožnosti
izaposlitve, odnosno prehrane v območju stalnega biva-s
lišča in s knjižicami, omenjenimi v § 10.
\
Zatiranje delomržnffsti.
' ... • § 1 2 .

Vsi organi javne varnosti so dolžni, osebe, na katere
.naletijo pri iskanju zaposlitve ali podpor, legitimirati v
;smis]u odredb §§' 10., in 11. te naredbe. Ce se dotična
,oseba ne more izkazati z izkazili po § 10. ter se na pod
stavi celotnega zaslišanja ugotovi, da je vzrok njenega''
pohajkovanja delomržnost, jo je izročiti pristojnemu'
sodišču radi kazenskega progona. •••" '
V mestih in večjih krajih je v ta namen često pri. re jati racije.
Policijska oblastva in'sreska.načelstva morajo skr
beti, da se vse osebe, kf.se zalotijo pri pohajkovanju
ter se jim dokaže delomržnost ali. zlorabljanje jàynç.
dobrodelnosti, odpravijo.v'pristojno občino, brezposelni
delomržneži iz drugih: banovin ter inozemci pa nemu
doma izženejo iz ;ba'novine, odnosno ;z države. Za naše :
državljane je tudi takoj ' obvestiti pristojno občino,'ki
ima dolžnost, da take. delomržneže najstrože nadzira in
v primeru odstranitve iz občine o tem obvesti pri
stojno sresko načelstvo radi razpisa tiralice v »Policij
skem dnevniku«, odnosno ' radi oglasitve za delomržneža.
Osebe, ki zlorabljajo dobrodelne podpore, je oddati
varnostnim organom radi postopka v smislu odredb le,
naredbe.
'.'.''
Prepoved beračenja
. Kjer je občinski pomožni odbor, poskrbel za pre
življanje ubožcev in ' nezaposlenih, je .vsako beračenje
od hiše do hiše brezpogojno odpraviti. Osebe, ki s& kljub
temu zalotijo pri temi ' poslu, je napotiti pristojnemu
pomožnemu odboru, y .ponovnih primerih pa izročiti
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varnostnim organom, ki postopajo po prednjih odred
bah te naredbe.
Osebe, ki s e kaznujejo radi zlorabe dobrodelnosti
z zaporno kaznijo, naj se pri izvršitvi te kazni prisilno
uporabijo za delo, ki ga organizirajo občine.
Kazni.

,

_ Na podlagi § 67., točke 1., zakona o notranji upravi
izdajam naslednjo naredbo:

naredbo
o potrebi nameščanja zapriseženih
gozdnih čuvajev v Dravski banovini.

§ 14.
Prekrški te naredbe se kaznujejo na podstavi čl. 69.
zakona o notranji upravi v zvezi s § 12. zakona o izpremembah in dopolnitvah zakona o notranji upravi
od 9. X. 1929., U. 1. št. 417/104,: SI. nov. br. 240/XCIX
z denarno globo od Din 10— do Din 1000—, odnosno'
ob neplačilu denarne kazpi v. odrejenem roku, z zapo
rom od enega do dvajset dni nekvarno sodno-kazenskemu progonu.
Prehodne odredbe.

Na temelju pooblastila, izdanega z odlokom mini
strstva za šume in rudnike dne 15. julija 1932., št-16671,
in §§ 148., 166. in 172. zakona o gozdih z dne 21 de
cembra 1929., >Urad. list« š t 162/35 iz leta 1930., dalje
§a 11. pravilnika o postavljanju kvalifikovanih gozdar
skih strokovnih organov za upravo nedržavnih gozdov z
dne 27. septembra 1930., >Služb. liste štev. 215/35 iz
leta 1930.,
' ' '

§15..
V roku 10 dni se morajo obstoječi pomožni odbori
prilagoditi določbam te naredbe.

glede nameščanja zapriseženih gozdnih čuvajev za pod
ročje Dravske banovine kakor sledi: ,

Ta naredba stopi
glasitve.

§ 16.
veljavo-8-dni po dnevu raz

v

V Ljubljani, dne 29. marca 1933.
Ban:
dr. Marušič s. r.
Priloga.
(1. stran)
Obrazec za razvidnico za brezposelne po § 8. uredbe
Občinski urad v
_.„..._
N

9-

Veljavno do —
1

gosp
r
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„,

„ „ „,. 193,

Razvidnica za brezposelne
za

_

°j- ».~ .......:

'_
r

,

_

_

;„..„.„ , d n e . — Z Z I

odrejam
ČL 1.
a) Gozdni posestniki, ki morajo imeti nameščene
lastne upravitelje v smislu gori citiranega pravilnika o
postavljanju kvalifikovanih gozdarskih strokovnih orga•nov zaizvestne površine gozda, so dolžni po .čl. 11 te S a
pravilnika dodeliti upraviteljem gozdne čuvaje.
'
Površina gozda, ki se dodeli v čuvanje posameznemu
čuvaju, naj redoma ne presega 500.ha,
~ . c b i o ? d 0 r , n i d ° 1 Ž a n i m e t i uPravit©ìja s kvalifikacijo
po § 132. zakona o gozdih, pa ima.več ko 500 ha gozda,
mora.namestiti gozdnega čuvaja, ki naj.mu redoma ne bo
dodeljenih vec ko 500 ha gozda.
tatvine v go
; c) V krajah, kjer se pogosto pojavljajo
zdih, so posestniki gc,zdnih površin, k i . ne dosegajo
500 ha, dolžni, namestiti skupnega čuvaja.
Tudi malim gozdnim posestnikom v drugih krajih
se priporoča, da ai postavijo skupnega, gozdnega čuvaja.

°zenjen, samski, število nepreskrbljenih otrok
stanujoč ,.
....„„
..„..; v
'
Popoklicu „
.„
„.
.•„. L..1..I.II--.IIZIT

Cl. 2.

(2. stran)

K namestitvi gozdnega čuvaja pozove posestnike,
označene v čl. 1. a), b) in c), pristojno občno upravno
oblastvo prve stopnje na predlog sreskega gumarskega
referenta. .

Gozdni posestnik sme namestiti zapriseženega gozdnega^ čuvaja tudi za manjšo površino nego je v tej na
Osebni ogis:
redbi predpisana, ako ga občno upravno oblastvo I. stop
nje potrdi.
Pitava
.....
; lasje
brada. ....„..„..
....„
. ........oči
_ _
„...;
„
Gozdni posestniki smejo poveriti čuvanje svojega
r
gozda zapriseženemu čuvaju kakega bližnjega posestva,
*i •
posebna znamenja -.™
ako privoli posestnik, pri katerem je nameščen dotični
-•••—
•••> dne
•
193 „ čuvaj. Vsi temu čuvaju v čuvanje poverjeni "gozdovi: naj
Podpis zastopnika
Podpis imetnika:
xedoma ne presegajo površine 500 ha.
občine:
'.;.!'..
Občinski pečat:
Čl. 3.

Podatki o času. brezposelnosti (začetku, koncu in
event, manjših prekinitvah):
.
.
(3. stran)
Podatki o izdanih podporah (o datumu, o vrstah
8к , с ? Р 0 Г е ' preskrbi zaposlitve, naklonitvi hrane, življen«1 potrebščin; posojila ali denarne podpore in o- izfl0s
u
posameznih vrst podpor):
. • •
,

Proti odločbi prvostopnega oblastva je v rednem
pritožnem roku odprta pritožba na kraljevsko'bansko
upravo v Ljubljani.
Banska uprava lahko dovoli na gospodarsko in stro
kovno prošnjo gozdnega posestnika izjeme glede v čle
nu 1. predpisane površine, za katero je treba namestiti
čuvaja; poprej se zasliši. pristojno občno upravno ob
lastvo prve stopnje.
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Čl. 4.

Cl. 10.

Sedež gozdnega čuvaja določa lastnik gozda po svoji
uvidevnosti in dejanski potrebi. Ako je sedež čuvaja ta
ko daleč od gozda, da čuvaj gozda ne more uspešno ču
vati, odredi pristojno občno upravno oblastvo, da se se
dež čuvaja premesti bliže gozdu.

Zapriseženi gozdni čuvaj ima pravice javne straže
v smislu § 137. zakona o gozdih.

Cl. 5.
Odnošaji postavljenih zapriseženih" gozdnih" čuvajev
do gozdnega posestnika se uredijo z zasebno-pravno po
godbo.
Gozdnega čuvaja po čl. 1., točka c), nastavi dotični
občinski odbor. Ce je treba nastaviti čuvaja za območje
več občin, ga nastavijo občinski odbori sporazumno; če
se ne doseže sporazum, pa občinski odbor občine, v ka
teri je večji del dotičnega gozda. Prispevki za čuvajevo
plačo se v tem primeru porazdele po površini posamez
nih gozdnih parcel.
Prejemki čuvaja naj ustrezajo njegovi službi ter kra
jevnim in gospodarskim razmeram.

Cl. 11.
Kdor v odrejenem roku ne postavi čuvaja (ev), ki
ga (jih) je dolžan namestiti po tej naredbi, in kdor opu
sti prijavo nameščenca pristojnemu občnemu upravnemu
oblastvu, odnosno obdrži v službi osebo, katera je pre
povedano izvrševanje čuvajske službe, se kaznuje, po
§§ 148. in 166. zakona o gozdih,
Cl. 12.
Ta naredba stopi v veljavo 8 dni potem, ko se. ob
javi v »Službenem listu Dravske banovine«.
V Ljubljani, dne 7. aprila 1933.
III. No, 2456/1—1933.
Ban:
dr. Marušič s. r.

Cl. 6.
Po § 135. zakona o gozdih mora biti zapriseženi ču
vaj absolvent kake logarske Sole ali tej ustrezajočega te
čaja ali pa imeti izpit za gozdnega čuvaja po pravilniku
z dne 20. julija 1930., »SI. list« štev. 216/35 iz leta 1930.
Kdor radi manjkajoče dveletne prakse še ne more
opraviti izpita po čl. 4. citiranega pravilnika, se sme po
§ 172. zakona o gozdih zapriseči in služi kot pomožni ču
vaj.
Občno upravno oblastvo I. stopnje takega čuvaja
pred zaprisego v smislu § 136. zakona o gozdih na krat
ko izpraša o dolžnostih in pravicah javne straže in mu
da najvažnejša navodila. O tem sestavi zapisnik.
Čuvaji, ki so imeli dne 1. julija 1930., to je tedaj,
ko je stopil novi gozdni zakon v veljavo, nad 2 leti služ
be, niso dolžni naknadno opraviti izpita, razen če to za
hteva gospodar, pri katerem so v službi.
Cl. 7.
Posestniki, ki so dolžni namestiti grozdne čuvaje,
morajo to storiti tekom 3 mesecev od dne, ko stopi ta
naredba v veljavo. Izpraznjena službena mesta čuvajev
je istotakc zasesti najdalj tekom 3 mesecev.
Cl. 8.
Gozdnega čuvaja mora gospodar po namestitvi pri
javiti v smislu § 136. zakona o gozdih občnemu uprav
nemu oblastvu prve stopnje radi zaprisege.
Pred prisego (čl. 6) napravi to oblastvo poizvedbe o
neoporečnosti prijavljenca.
Cl. 9.'
Gozdni čuvaj je dolžan, da zvest službeni prisegi
vestno opravlja svojo službo po danih mu naročilih, ko
likor ta ne nasprotujejo gozdnim in drugim zakonitim
predpisom.
Osebam, o katerih se ugotovi, da so v svoji služIli
kršile zakonite predpise, odnosno da zanemarjajo svojo
službo, sme občno upravno oblastvo I. stopnje prepove
dati izvrševanje čuvajske službe in jih razreši službene
prisege.
Pritožba zoper to prepoved nima odložilne moči.
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Objave banske uprave
o pobiranju občinskih trošarin
v letu 1933.
H. No. 6507/1.
Občina Črni potok, v srezu Kočevje, bo pobirala od
dneva razglasitve v »Službenem listu« y letu 1933. 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 51—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 4. aprila 1933.
.II. No. 4095/1.
Občina Janžcva gora, v srezu Maribor levi breg,
bo pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu«
v letu 1933. naslednje občinske trošarine:
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 5 — ,
d) od goveda nad 1 letom Din 10*—,
e) od goveda pod 1 letom Din 5-—. .' '
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljana
dne 4. aprila 1933.
II. No. 1414/1.
Občina Kamenščak, v srezu Ijutomersko-radgonekem,
bo pobirala od dneva razglasitve v »Službenem lietu< v
1. 1933. naslednje občinske trošarine:
a) od 100 1 vina Din 76 1 —,
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b) od 100 1 vinskega mošta Din 2 5 — , '
c) o d h l stopnje alkohola špirita, žganja, likeria
ruma in konjaka Din 5*—.
..,

II. No. 5246/1.

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani
dne 6. aprila 1933,
'
II. No. 4101/1.
Občina Ključarovci, v srezu ljutomersko-radgonskem,
bo pobirala od dneva razglasitve v ^Službenem listu« v
L 1933. 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 6. aprila 1933.
'
H. No. 6440/1.

Občina Plitvički vrh, v srezu ljutomersko-radgon
skem, bo pobirala od dneva razglasitve v »Službenem
listu« v letu 1933. občinsko trošarino po Din 100— od
100 1 vina.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 8. aprila 1933.
II. No. 2597/1:
Občina Podgorje, y srezu ljutomersko-radgonskem,
bo -pobirala od dneva razglasitve v >Službenem listu« v
1. 1933. naslednje občinske trošarine:
a) od 100 1 vina Din 100—,
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100'—,
c) od M stopnje alkohola špirita, žganja, likeria
nima in konjaka Din 5-—,
'
č) od 100 1 sadnega mošta Din 25-—.

Občina Moravče, v srezu litijskem, bo pobirala od
dneva razglasitve v >Službenem listu« v letu 1933. 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 5-—,
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 5. aprila 1933.

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani
dne 5. aprila 1933.
'

И. No. 2045/1.

II. No. 4638/1.

Občina Pesnički dvor, v srezu Maribor levi breg,
bo pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v
i 1933. naslednje 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 Spirita, žganja, likerja,
ruma in konjaka Din 5-—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 5. aprila 1933.
П. No. 49/2.
.
Občina Planina, v šrezu Logatec, bo pobirala od
«leva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933. na8
iednje občinske trošarine:
a) od 100 1 vina Din 100—,
b) od 100 Л vinskega mošta Din 70—,
c) od 100 1 piva Din 30—,
Č)
od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja,
ru
m a in konjaka Din 5—,
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—,
b) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 20* .
'aljovska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 3. aprila 1033.

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 6. aprila 1933.
II. No. 5789/1.
Občina Prapeče, v srezu Litija, bo pobirala od dne
va razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933. nasled
nje občinske trošarine:
a) od 100 1 vina Din 75'—,
b) od 100 1 vinskega mošta Din 7 5 —
c) od 100 1 piva Din 30—,
č) od M stopnje alkohola špirita, žganja, likeria.
J
ruma m konjaka .Din 5—.
'

Občina Preserje, v srezu Ljubljana, bo pobirala od
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933. na
slednje občinske trošarine:
a) od 100 1 vina Din 100*—,
b) od 100 1 vinskega mošta Din 5 0 —
c) od 1C0 1 piva Din 30—,
'
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likeria,
ruma ::n к ш ф к а Din 5-—,
'
d) od goveda nad 1 letom Din 35-—,
e) od goveda nad 1 letom Din 15—,'
i) od prašičev Din-15—,
g) od drobnice Din 5'— ,
b) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 30'—.•
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani
dne 6. aprila 1933.
'
II. No. 4193/1.
Občina Rihtarovci, v srezu ljutomersko-radgonskem,
no pobirala od dneva ra,zglasitve v »Službenem listu« v
letu 1933. naslednje občinske trošarinea) od 100 1 vina Din 100—,
b) od 100 1 vinskega mošta 'Din 100—
c) od 100 1 piva Din 100—,
'
č) od M 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-—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani
dne 7. aprila 1933,
'

».kos.
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II. No. 4098/1.
Občina Slemen, v srezu Maribor levi breg, bo po
birala od dneva razglasitve v »Službenem listu* v letu
1933. 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 3. aprila 1933.
II. No. 5080/1.
Občina Stara cerkev, v srezu Kočevje, bo pobirala
od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933.
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'—,
d) od goveda nad 1 letom Din 25*—,
e) od goveda pod 1 letom Din 15—,
Î) od prašičev Din 15-—,
g) od drobnice Din 10-—,
h) od 1C0 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 25-—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 3. aprila 1933. •
II. No. 6503/1.
Občina Stehanja vas, v srezu Litija, bo pobirala od
dneva razglasitve v »Službenem listu« v 1. 1933. občin
sko trošarino po Din 5 — od hI stopnje alkohola špirita
in žganja.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani.
dne 5. aprila 1933.
II; No. 1668/1. •
.
'
Občina Stročja vas, v srezu ljutomersko-rad^onskem,
bo pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu«
v letu 1933. naslednje občinske trošarine:
a) od 100 1 vina Din 75—,
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 5 — .
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 3. aprila 1933.
II. No. 5663/2.
Občina Sv. Vid pri Planini, v srezu šmarskem.
bo pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu«
v letu 1933. 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 Dih 5*—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 6. aprila 1933.

I I . No. 2175/1.
Občina Šalovci, v srezu murskosoboškem, b o po
birala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu
1933. občinsko trošarino po Din 100*— od 100 1 vina.
Kraljevska banska' uprava Dravske banovine r Ljubljani,
dne 3. aprila 1933.
II. No. 9352/1.

•>

Občina Temenica, v srezu Litija, bo . pobirala od
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933. na
slednje občinske t r o š a r i n e :
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 4. aprila 1933.

207.

Izpremembe
/ staležu banovinskih uslužbencev na
področju Dravske banovine.
Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
vine v Ljubljani z dne 21. marca 1933., I. No. 2360/1, je
bil postavljen B a r toi- B r a n k o , banovinski pogod
beni tehnik pri tehničnem razdelku sreskéga načelstva
Maribor — levi breg, za banovinskéga uradniškega pri
pravnika z mesečno plačo Din 1070—. na dosedanjem
službenem mestu.• '
-~: .'• ,t .Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
vine v Ljubljani z d n e . i v a p r i l a 1933, I. No. 1727/1,, je bil
postavljen d r . B r e z o . v n i k V l a d i m i r, zdravstve
ni svetnik pri drž. šolski, polikliniki v Beogradu za pri
manja v peti položajni skupina pri javni bolnici v Mur
ski Soboti.
. . .
Z odlokom z dne 6. aprila 1933., I. No. 2712/1, je.bila
sprejeta ostavka nä banovinsko službo, ki jo je podal
d r . K a l a n J a n k o , banovinski zdravnik združene
zdravstvene občine v Cankovi v osmi položajni skupini.
Z odlokom kraljevske banske uprave Djavske bano
vine. '% dne 29.. januarja 1933, I. No. 8325/1—32, je bil
postavljen i n g . P o n i ž E v g e n , tehnični višji pri&tav
VII. položajne skupine pri tehničnem oddelku kraljevske
banske uprave v Ljubljani za tehničnega višjega-pristava
VI. položajne skupine na dosedanjem službenem mestu.

Izdaja kraljevske banska oprava Dravske banovine: njen predstavnik In urednfk: Pobar Robert v Ljubljani.
Tiska to zalaga: Tiskarna >Merkur< v Ljubljani j njen predeta vnik; Qtmar Micnalek ? LJubljani.

SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE МкУШ
__

Priloga k 31. kosu IV. letnika z d<ne 16. aprila 1933.

Razglasi kraljevske
banske uprave
Ш./5. 3389/1.
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Izkaz
živalskih kužnih bolezni v
območju Dravske banovine
po stanju z dne 10. aprila 1933.
O p o m b a : Imena sedežev sreskih na
čelnikov (mestnih magistratov) so natis
njena z debelejšimi, imena občin pa z
Navadnimi črkami;kraji s številom zaku
pnih dvorcev so navedeni v oklepajih.
Vranični
prisad:
Novo mesto: Dvor (Stavca vas 1 dv.).
Steklina :
Brežice: Bizeljsko (Stara vas 1 dv.),
Brežice (Brežice 1 dv.). Litija: Kandr*e (Razpotje 1 dv.). Šmarje pri Jelšah:
Jttieaio (Imeno 1 primer).

1

~ШВШ

Konjske
garje:
Logatec: Gor. Logatec (Gor. Logatec
dv.), Rovte (Ziberše 1 dv.).

Ovčje
garje:
Konjice: Vrholje (Barje 1 dv.).
Svinjska kuga:
Črnomelj: Kot (Kot 1 dv.). Kočevje:
Ribnica (Breg 1 dv.). Maribor desni
Pj e g: Orehova vas 1 dv.). Novo mesto:
y*ovo mesto 1 dv.), Prečna (Dol. Stra
da 2 dv., Lokve 1 dv.), Šmihel-Stopdče
(vavta vas 1 dv.). Ptuj: Središče (втеaisče 1 dv.). Radovljica: Gorje (Sp.
W j e 1 dv.).
Svinjska rdečica:
Konjice: Loče (Loče 1 dv.). Litija:
foravo© (Moravče 3 dv., Nova gora
* dv.), ZaLoa (Vel. Loka 1 dv.). Maribor
<!esni breg: Fram (Fram 1 dv.). Novo
me
s t o : (Novo meso 2 dv.).
Gniloba čebelne zalege: •
Murska Sobota: Predanovci (Preda
r c i 2 dvorca).
Kraljevska banska uprava Dravske
banovine v Ljubljani,
dne 10. aprila 1933.

niku na čin, radi 100 dolarjev U. S A.
s prip. k opr. št. P 4/33-1 tožbo.
Narok za ustno razpravo, se je določil
na 16. junija 1933. ob pol devetih pred
tem sodiščem v sobi .št. 7, razpravna
dvorana.
Ker bivališče tožene stranke ni znano,
se postavlja g. Furlan Niko, viš. pis.
oîicial v Črnomlju, za skrbnika, ki jo
bo zastopal na njeno nevarnost in stro
ške, dokler ne nastopi sama ali ne ime
nuje pooblaščenca.
Sresko sodišče v.Črnomlju, odd. IL,
dne 10. aprila 1933.
*
Ne I 552/33—3.
1009

Oklic.
V i l a r j u Josipu, posestniku in pe
kovskemu mojstru v Lescah štev. 73, je
sodišče postavilo v smislu § 270. o. d. z.,
ker je že od' 22. januarja 1933. nezna
nega bivališča, za skrbnika g. Ambrožiča
Zdravka, izvoščka in urarja v Lescah
štev. 73, ki ga bo zastopal na njegovo
nevarnost in stroske ? dokler se sam ne
zglasi ali ne imenuje pooblaščenca.
Sresko sodišče v Radovljici, odd. I.,
dne 11. aprila 1933.
988

Oklic, s katerim se sklicu
jejo zapuščinski upniki.
O b l a k M i h a , posestnik pri Sv.
Pankracu št. 87, je umrl dne 5. decem
bra 1932.
Vsi, ki imajo kako terjatev do zapu
ščine, se poaivljejo, da napovedo in do
kažejo svoje terjatve pfri tem sodišču
dne 6. maja 1933. ob 9. uri
v sobi št. 12 ustno, ali pa do tega dne
pismeno, sicer ne bi imeli upniki, ki
niso zavarovani z zastavno pravico, ni
kakršne nadaljnje pravice do te zapu
ščine, ako bi s plačilom napovedanih
terjatev pošla.
Sresko sodišče v Celju, odd. I ,
dne 4. aprila 1933.
*
T III 13/33-2.
996

Uvedba postopanja za
proglasitev mrtvim.

J e s e n e k Pavel, roj. 23. januarja
1873. v Lombergu - Mežica, pristojen v
Mežico, rudar v Hamborn - Duisburgu,
je konec aprila 1921. neznano kam odšel
in ni od tedaj več glasu o njem.
Ker je potemtakem smatrati, da bo
nastopila zakonita domneva smrti v
smislu § 24, št. 1., o. d. z., se uvede na
prošnjo žene Jesenek Marije, zasebnice
v Zavedni 61 pri Celju, postopanje za
P
4/33-1.
994 proglasitev mrtvim ter se izda poziv,
da se o pogrešancu poroča sodišču ali
s tem postavljenemu skrbniku, gospodu
jJ^ŽeSa stranka: Perušič Jože, poš v
v. pis. oficialu Videmšku iz Celja. '
ev
17
e v I o ž i l a
roti
t toženi
ož
Pavel Jesenek se poziva, da se zglasi
straL^ ' ^
•P
"
^ «UKi: Perušiču Francu iz Lahinje pri podpisanem sodišču ali drugače da
• *> sedaj neznanega bivališča, po skrb- kako vest o sebi.

Razglasi sodišč
in sodnih oblastev
Oklic.

H*
E 1819/32-9.

.

9&7

Dražbeni oklic.
Dne 7. maja 1933. ob devetih Lo na
mestu samem na Drski dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Šmihe], vi. št. 156,
zemljiška knjiga Dobindol, vi. št. 1141
in 574 in zemljiška knjiga Veliki PodIjuben, vi. š t 550.
Cenilna vrednost: Din 95.682-—.
Najmanjši ponudek: Din 74.00Г36.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž- benem naroku pred začetkom dražbe, si
cer bi se ne mogle več uveljavljati glede
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je
ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče v Novem mestu,
dne 21. marca 1933.
•j»

E 197/33.'

•j}

A I 14/33-7.

Po 15. oktobru 1933. bo sodišče aia
vnovično prošnjo odločilo o proglasitvi
mrtvim.
Okrožno sodišče v Celju, odd. Ill,,
dne 28. marca 1933.

993

Dražbeni oklic.
Dne 16. maja 1933. ob desetih bo pri
podpisanem sodišču v sobi št. 1 dražba
nepremičnin: zemljiška knjiga Brdimie.
vi. št. 30.
Cenilna vrednost: Din 117.528-—.
Vrednost pritildine: Din 200-—.Najmanjši ponudek: Din 78.153 —.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, je
priglasiti sodišču najpozneje pri dra^benem naroku pred začetkom dražbe, sicer
bi se ne mogle več uveljavljati glede
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je
ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je .nabit na uradni deski tega
sodišča.
Sresko sodišče na Prevaljah, odd. L,
dne 8. aprila 1933.
%t

E 184/32/24.

890

Dražbeni oklic.
Dne 17. m a j a 1 9 3 3. dopoldne
ob o s m i h bo pri podpisanem sodi
šču v sobi št. 4 dražba nepremičnin.:
zemljiška knjiga Brezje, vi. št. 40.
Cenilna vrednost: Din 154.750-85.
Vrednost pritikline: Din 5710'—.
Najmanjši ponudek: Din 77.375-43.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču ; najpozneje pri dražbenem naroku pre'd začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki ie nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče Konjice,
dne 19. decembra 1932.

Stran 156.

Štev. за.

Proglasitev za mrtve.
Okrožno sodišče v Celju Je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj navedeni pogrešane! za mrtve, ker se more
o njih po § 1, ces. naredbe z dne 31. marca 1918, drž. zafe. št. 128, domnevati, da so umrli. Vsakdo, ki bi kaj vedel o
kateremkoli teh pogrešancev, naj to sporoči sodišču ali pa skrbniku. Pogrešance same pa pozivlje sodišče, naj se zglase
pri njem, ako še žive, ali naj dado to kako drugače na znanje.
Ime in rojstni dan in zadnje
bivališče pogrešanca

Bistvene okolnosti, na katere se opira
predlog

Proglasitev
mrtvega
predlaga

Sarp Florijan, rojen 2. maja 1883. v
D.renskem rebru, delavec, LokeTrbovlje.

Odšel ob začetku svetovne vojne a 26. domo
branskim p. p. na rusko bojišče ter zadnjič
pisal 26. septembra 1914.

Šairp Terezija

26. 1. 1933
T III 1/33—2 15. 3. 1934

Kostanjevih Ivan, rojen 29. maja
1887., rudar v Lokah-Trbovlje.

Odšel ob začetku svetovne vojne s 26. doimobr.
p. p. na rueko bojišče, bil tam ujet in pisal
zadnjič k ruskega ujetništva jeseni 1917.

Koslanjevič
Neža

26. 1. 1933
T. III 2/33-2 15. 8. 1934

Novak Anton, rojen 7. junija 1881.,
posestnik v Trličnem.

Odšel februarja 1915. e 87. p. p. na rueko bo
jišče in ee pogreša od 22. oktobra 1915.

Novak Terezija

4. 2. 1933
T III 3/33-2 1. 4. 1934

Pecigos Rok, rojen 29. julija 1883.,
posestnik v Triičnem.

Odšel ob začeukju svetovne vojne s 26. domobr.
p. p. na rusko bojišče ter zadnjič pisal 8.
septembra 1914.'

Peoigos Liza

15. 2. 1933
T III 5/33-2 1. 10. 1933

Mlinaric Ivan, rojen 22. aprila 1880.,
delavec v Razborju.

Je odšel novembra 1914. z domobranskim pol
kom 2/2Ö na srbsko bojišče ter zadnjič pisal
avgusta 1915.

Meglic Franc, rojen 16. novembra
1888., delavec v • &t. Lenartu pri
Hrastniku.

Je odšel začetkom svetovne vojne s 27. domo
branskim p. p. na rusko bojišče ter zadnjič
pisal 9. septembra 1914. •

Meglic Terezija

16. 2. 1933
T III 7/33-2 1. 10. 1933

Eazpotnik Anton, rojen 22. maja
1882., rudar v Lokah-Trbovlje.

Odšel ob začetku svetovne vojne s 87. p. p. na
rusko bojišče ter zadnjič pisal 5. a-vg. 1915.

Razipotnik
Katarina

7. 3. 1933
T III 10/33-2 15. 10. 1933

Jus Matevï, rojen 11. septembra
1883., posestnik v Čarmožišah.

Odšel začetkom svetovne vojne s 26. domobr.
p. p. na rusko bojišče ter zadnjič pisal 10.
marca 1915.

Jus Marija

7. 3. 1933
T III 11/33-2 15. 10. 1933

Hernavs Simon, rojen 22. septembra
1872., posestnik v Irju.

Odšel leta 1915. s 26. domobr. p. p. na italijan
sko bojišče ter zadnjič pisal v poletju 1915.

Hernavs Jožefa

14. 3. 1933
T III 12/33-2 15. 10. 1933

Dan in
opr. štev.
oklica

Oklieni rok
poteče

16. 2. 1933
Mlinaric Karolina T III 6/33—2 1. 10. 1933

Okrožno sodišče v Celju, odd. III.,
dne 2. aprila 1933.
E 23^33—10.

924

Dražbeni oklic.
Dne 18. m a j a 1 9 3 3. dopoldne ob
d e s e t i h bo pri podpisanem sodišču
v sobi št. 21 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Zagorje, vi. št. 456.
Cenilna vrednost: Din 108.000-—.
Najmanjši ponudek: Din 54.000*—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče v Litiji,
dne 30. marca 1933.
*
'
E 636/32-16.
940

Dražbeni oklic.
Dne 19. maja 1933. ob pol desetih bo
pri podpisanem sodišču v sobi štev. 2
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga
Reteče, vi. št. 117.
Cenilna vrednost: Din 5647*50.
Najmanjši; ponudek: Din 3765-—.
Pritiklin ni.
Pravice, ki bi ne pripuščale, dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-

benem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ü'e mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je. ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče v skorji Loki, odd. I.,
dne 3. aprila 1933.

*
E V 2504/32—17.

933

Dražbeni oklic.
Dne 19. m a j a 1 9 3 3. dopoldne ob
d e v e t i h bo pri podpisanem sodišču
v sobi št. 16 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga k. o. Vrbi jen je, vi. št. 445,
in 22.
Cenilna,vrednost: Din 19.35375.
Najmanjši ponudek: Din 12.902'50.
Pravic*, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v Škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki. je nabit na uradni deski tega
sodišča. "
Okrajno sodišče v Ljubljani,
dne 27 marca 1933.

979

E 183/33-7.

Dražbeni oklic.
Dne 22. m a j a 1 9 3 3 dopoldne ob
p o l d e s e t i h bo pri podpisanem s°"
dišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin:
zemljiška knjiga Kamnik, vi. št. 509.
Cenilna vrednost: Din 95.000'—.
Najmanjši ponudek: Din 47.500*—•
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe»
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljat1
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.
Sresko sodišče v Kamniku,
dne 29. marca 1933.

*
E 2759/32—16.

1010

Dražbeni oklic.
Dne 23. m a j a 1933. dopoldriô <£
d e s e t i h bo pri podpisanem e°"^fl.
v sobi št. 4 dražba nepremičnin: #№'
ljiška knjiga k. o. Zalogam, vi. št. 1**
in zemljiška knjiga Založe, -vi. št. I.*"-,
Cenilna vrednost: Din 118.870*30. • .r
Vrednost -pritikline: Din 6720'-1- *""
Din 790*—,

&

gtev. Џ.
. Najmanjši ponudek: Dm 106.928-80.
p Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
]e priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče v Celju,
dne 2. aprila 1933.
*
E 669/32
912

Dražbeni oklic.

Dne 2. j u n i j a 1933. dopoldne ob
d e v e t i h bo pri podpisanem sodišču
v sobi št. 5 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga k. o. Reka, vi. št. 58.
Cenilna vrednost: Din 188.018-25-—.
Vrednost pritikline: Din 10.094.
Najmanjši ponudek: Din 125.350-—.
. Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča. m
Okrajno sodišče v Vranskem,
dne 31. marca 1933.

Vpisi v trgovinski register.
» p i s a l e so se n a s t o p n e f i r m e :
883.
Sedež: Celje.
Dan vpisa: 30. marca 1933.
Besedilo:
Industrija volnenih izdelkov
Pe
t e r Majdič, Celje.
Obratni predmet: izdelovanje volneai
h izdelkov.
Imetnik: Paljaga Deša, industriâlka
v
Sp. Hudinji št. 4 pri Celju.
Okrožno sodišče v Celju, odd. L,
dne 30. maroa 1933.
Firma 90/33 — Rg A III 167/3.
384.
*
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 27. marca 1933.
Besedilo: »Kamen, družba z o. z.«
,_ Obratni predmet: Pridobivanje, obde
lava i n predelava in prodaja tehnično
^Porabnega hribinskega materiala, pred
ani obratovanja kamnolomov.
•uJ~ru2bena pogodba z dne 18. marca
g Družba je ustanovljena za nedoločen
Risina osnovne glavnice: Dih 61.000.
vhV-a t o vPtečani- zneski deloma v goto6j i-^eloma v hranilnih knjižicah: Din
<Jop^ì°'v'0ld''6: dr. ing. Nagode Črtomir,
j£T°* v Ljubljani, Mirje 15; mg- Umek
lëitaP' Pooblaščeni inženjer v Ljubljani,
•*£*!»-ulica. 3.
HuTffk-0 z a s t ° P a t a in podpisujeta druž«Mno kolektivno po dva poslovodji

______________
au en poslovodja in en prokurist tako,
da pristavita svoja podpisa .pod besedi
lom farme, ki je lahko pisano, natisnje
no ali s štampiljko odtisnjeno, prokurist
s pristavkom pp.
Deželno kot trgovinsko sodišče
v Ljubljani, odd. Ш.,
dne 24. marca 1933.
Finrn 252/33 — Rg C V К Ш .
*
385.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 8. aprila 1933.
Besedilo: Trgovina z juto, družba %
omej. zav.
Obratni predmet: Trgovina z jutenimi izdelki.
• Družbena pogodba z dne 7. apaùla
K
1933.
Družba je ustanovljena za nedoločen
Čas.
Višina osnovne glavnice: 25.000 Din.
Na to vplačani zneski v gotovini: Din
25.000-—.
:
Poslovodje: Zore Rudolf, trgovec v
Ljubljani, Florjanska ul. št. 26.
Vsak poslovodja zastopa družbo samo
stojno in podpisuje zanjo na ta način,
da pisanemu, natisnjenemu ali s peča
tom odtisnjenemu besedilu tvrdke pri
stavi svoj podpis.
Deželno kot trgovinsko sodišče
v Ljubljani, odd. III.,
dné 8. aprila 1933.
Fi 18/33 - Rg C V 111/1.
#
386.
Sedež: Prečna.
Dan vpisa: 1. aprila 1938.
Besedilo: Anton Košir in tovariši,
opekarna Krka javna trgovska družba v
Prečni.
Obratni predmet: Nabavljanje, izde
lovanje in razpečavanje vseh vrst gli
nastih izdelkov.
Družbena oblika: Javna trgovska
družba od 20. marca 1933.
Družabniki: Košir Anton, posestnik
in gostilničar v Prečni št. 27, Krevs An
ton, posestnik v Prečni št. 4, in Sedaj
'Viljem, poslovodja elektrarne >Novobor« v Novem mestu, Proštijska ulica
štev. 1.
Za namestovanje upravičen: Družab
nik Sedaj Viljem.
Podpis firme: Pisanemu, natisnjene
mu ali s štampiljko odtisnjenemu be
sedilu firme doda svoj lastnoročni pod
pis družabnik Sedaj Viljem.
Okrožno sodišče v Novem mestu,
odd. IL,
dne 1. aprila 1933.
Firm. 33/33 — Reg A II-60/1.
Vpisale so se i z p r e m e m b e Дп
dodatki pri nastopnih firmah:

Popravek.
V objavi vpisa izpremembe pri fitmi
»Narodna banka kraljevine Jugoslavije,
filijala v Mariboru«, objavljene v prilo
gi k 28. kosu >S1. lista« pod obj. štev. |

Stam Igft.

ЗвЗ, se mora, ipraiyfloo-glaseti мве uprav
nika Mijaie v Mariboru >Novak MM*r a d o v i će in ne MLradovič.
Okrožno kot trgovinsko sodišče v
v tteiÜMHU,

dne 7. aprila 1033.
Firan 252/33 — Reg B И 29/4.
*
387.
Sedež: МатМмиг.
Dan vpisa: 30. marea lStgfc
Besedilo:>Jttgoelektra<:, etStëifâéhmh
no podjetje Venko Albert in drug.
Pravico družbo zastopati in firmo
podpisovati imajo vsi družabniki, in si
cer Saks Franjo samostojno, ostala dru
žabnika Schreiber Ivan in Venko Albe*!*
pa kolektivno.
Okrožno kot trgovinsko sodišče
T Mariboru, odd. L,
dne 30. marca 1933.
Firm. 242/33 — Reg. A III 229/3.
*
388.
Sedež: Sv. Lenart pri Brežicah.
Dan vpisa: 4. aprila 1933.
Besedilo: Leonard Treppo.
. Obratni predmet: opekarna.
Kot sedanji imetnik tvirdke se vpiše
Treppo Hermina, pos. pri Sv. Lenartu
pri Brežicah.
Okrožno sodišče v Celju, odd. L,
dne. 4. aprila 1933.
Firm. 157/33 — Po&.II 19&#.
*
389.
Sedež: Zalog pri Ljubljani.
Dan vpisa: 27. marca 1933.
Besedilo: »Krenosc pekaiija m pro
daja pekovskih izdelkov.
Besedilo firme odslej: »Kreaoe m
drug, pekarija in prodaja pekovskih иdelkoy.<
Družbo zastopata in. za njo podpisu
jeta oba družabnika Krenos Franc in
Cesnik Leopold, vsak samostojno tako,
da eden izmed njiju lastnoročno zapiše
besedilo firme.
Deželno kot trgovinsko sodišče
v Ljubljani, odd. I l l ,
doe 24. marca 1933.
Firm. 236 — Rg A VII 118/2.

Izbrisala se je nastopna firma:
390.
Sedež: Maribor.
Dan izbrisa: 30. marca 1933.
Besedilo: Kuhar & Žemljic.
Obratni predmet: zastopstvo in skla
dišče za železo in železnino tvrdke D.
Rakusch, veletrgovine z železnino v
Celju.
Zbog razpusta družbe.
Okrožno kot trgovinsko sodišče
T Mariboru, odd. I l l ,
dne 30. marca 1933.
'. Firm, 269/33 - Rg A II 16/9.

.Stran 160.

Vpisi v zadružni register.
V p i s a l i sta se n a s t o p n i z a d r u g i :
381.
Sedež: Dr a vije pri Ljubljani.
Dan vpisa: C. aprila 1933.
Besedilo: Gospodarska zadruga v
Diavijah. registrovana zadruga z ome
jeno zavezo.
Obrat in predmet:
Zadruga ima namen:
a) razpečavaii in predelovati kmetij
ske pridelke in obrtne izdelke svojih
udov,
b) oskrbovati svojim udom gospodar
ske in obrtne potrebščine vsake vrste,
c) ustanavljati in vzdrževati zadruž
na skladišča,
č) nabavljati kmetijske stroje in jih
pesojevati udom,
d) pospeševati sploh kmetijsko gospo
darstvo svojih udov. zlasti s tem, da:
1. snuje naprave in naredbe v povzdigo kmetijstva in domače obrti svojih
udov,
2. daje v gospodarskih zadevah svo
jim članom svete,
3. prireja poučne gospodarske shode
in razstave, ter izdaja primerne knjige
in tiskovine.'
Zadružna pogodba z dne 29. marca
1933.
Vsak zadružnik jamči s svojimi opra
vilnimi deleži in pa z njihovim deset
kratnim zneskom.
Oznanila se izvršujejo po objavah v
listu ;.>Narcdui gospodar.<c
Načelstvo sestoji iz načelnika, njego
vega namestnika in 4 odbornikov.
,
Člani načelstva so:
Štrukelj Miha, Zapuže 4;
Černič Edvard, Dravlje 100;
Florjanoič Izidor, Dravlje 34;
Ko man Leopold, Dravlje 95;
dr. Kopač Andrej, Dravlje 6;
Žagar Vinko, Dravlje 39.
Načelstvo zastopa zadrugo in podpi
suje v imenu zadruge na ta način, da
se podpišeta dva člana načelstva pod
zadružno tvrdko.
Deželno kot trgovinsko sodišče
v Ljubljani, odd. III.,
dne 31.. marca 1933.
Firm. 27-1/33 — Zadr. X 351/1.
392.
Sedež: Konjice.
Dan vpisa: 30. marca 1933.
Besedilo: Gospodarska zadruga v Ko
njicah r. z. z o. z.
Obrat in predmet: Zadruga ima na
men:
a) preskrbovati člane z vsemi gospo
darskimi potrebščinami;
b) vnovčevati, nakupovati in prodajati
njihove pridelke in živino;
c) izdelovati gospodarske potrebščine
in predelovati pridelke članov in otvo
riti v te namene potrebne obrate, ka
kor mlekarno, mesarijo, trgovino, peka
ri jo itd.;
č) pridobivati zemljišča, uporabljati
ista v lastne in svojih članov svrhe po
tem odtujitve ali brez te;

Stav. 9t.
d;) pospeševat)! gospodarstvo svojih
članov s tečaji, razstavami, predavanji
in s poučnimi izleti;
e) postaviti in vzdrževati namenu po
trebna poslopja in društveno gostilno,
ki jih lahko daje članom v najem.
Zadružna pogodba z dme 19. marca
1933.
Vsak zadružnik jamči s svojimi opra
vilnimi deleži in pa z lOkratnim zne
skom istega.
Oznanila se izvršujejo v zadružnih
prostorih.
Načelstvo sestoji iz 5 zadružnikov;
člani načelstva so: Šelih Janez, posest
nik v Dobrovi, kot načelnik, kot čla
ni pa:
Franc Tovornik, arhidijađran v Ko
njicah,
Franc Strmšek, posestnik na Bregu,
Martin Pukl, posestnik na Žečah in
Anton Kuk, posestnikov sin v Zgornji
Pristovi.
Pravico zastopati zadrugo imata dva
člana načelstva, ki podpisujeta besedilo
firme skupno pod zadružno tvrdko.
Okrožno sodišče v Celju, odd. I.,
dne 30. marca 1933.
Firm. 147/33 T- Zadr. IV 66/2.

395.
Sedež: Maribor.
Dan vpisa: 6. aprila 1933.
Besedilo: Krekova posojilnica v Mari
boru, registrovana zadruga z neomejeno
zavezo.
Izbriše se dosedanji član načelstva
Stancar Ludvik, vpiše pa novoizvoljeni
član načelstva Kores Martin, strojnik v
Mariboru, Sodna ul. 9.
Okrožno kot trgovinsko sodišče
v Mariboru,
dne 6. aprila 1933.
Fi 19/33 — Zadr. II 6/45.
*
396.
Sedež: Maribor.
Dan vpisa: 6. aprila 1933.
Besedilo: Spodnještajerska
ljudska
posojilnica v Mariboru, registrovana za
druga z neomejeno zavezo.
Izbriše se dosedanji član načelstva
dr. Anton Jerovšek, vpiše pa novoizvo
ljeni član načelstva Vinko Močnik, pro
fesor v Mariboru.
Okrožno kot trgovinsko sodišče
v Mariboru,
dne 6. aprila 1933.
Fi 2/33 — Zadr. I 124/32.

*
V p i s a l e so se i z p r e m e m b e in
dodatki pri nastopnih zadrugah:
393.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 7. aprila 1933.
Besedilo: Prva slovenska zidarska za
druga v Ljubljani, registro vana zadru
ga z omejeno zavezo.
Na občnem zboru dne 21. marca 1933
so se izpremenila zadrugina pravila v
§§ 2., 3.
Namen zadruge je: pospeševati go
spodarske koristi svojih članov s tem,
da izvršuje stavbni obrt, prevzema in
izvrSuje vsa v to. stroko spadajoča dela
ter si nabavlja za to potrebni stavbni
material in .orodje. Zadruga zaposluje
pri tem svoje zadružnike.
Izbriše se član načelstva Japelj Josip,
vpiše pa član načelstva Kosi Ivan, zi
darski delovodja, Gldnce cesta IX/14a.
Deželno kot trgovinsko sodišče
v Ljubljani, odd. III.,
dne 7. aprila 1933.
Firm. 262 — Zadr. VII 49/28.

*
394.
Sedež: Maribor.
Dan vpisa: 30. marca 1933.
Besedilo: Gospodarska zadruga pošt
nih nameščencev, registrovana zadruga
z omejeno zavezo.
Izbrise se dosedanji član načelstva
Bauman Vinko, vpiše pa novoizvoljeni
član načelstva Šrimpf Rupert, poštni
služitelj, Tezno pri Mariboru, Gubčeva
ulica 54.
Okrožno kot trgovinsko sodišče
v Mariboru,
dne 30. marca 1933.
Firm 256Ш -r- Zadr. IV 92/7.

397.
Sedež: Marija Snežna na Velki.
Dan vpisa: 6. aprila 1933.
Besedilo: Hranilnica in posojilnica pri
Mariji Snežni na Velki, registrovana
zadruga z neomejeno zavezo.
Izbriše se dosedanji član načelstva
Marijan Zöhrer, vpiše pa novoizvoljeni
član načelstva Štefan Jauk, posestnik na
Tratah.
Okrožno kot trgovinsko sodišče
v Mariboru,
dne 6. aprila 1933.
Firm. 342/33 — Zadr. V 104/15.
*
398.
Sedež: Murska Sobota.
Dan vpisa: 6. aprila 1933.
Besedilo: Delavski dom v Murski So'
boti, registrovana zadruga z omejeno za
vezo.
Izbrišeta se dosedanja člana načelstva
Kol ene Franc in Pintarič Josip, vpišeta
pa novoizvoljena člana načelstva Baj^ 0
Franc, odvetnik v Murski Soboti, (poynačelnik) in Kerčmar Franc delovodja.
Tropovce št. 5.
Okrožno kot trgovinsko sodišče
v Mariboru,
dne 6. aprila 1983.
Fi 18/33 — Zadr. V 24/3.

Konkurzni razglasi
St 2/33—2.
399.

&9

Konkurzni oklic.
Razglasitev konkurza o imovini **£•'•
simirja Josipa, trgovca v Turskern ' T
hu, registrovanega pod firmo J. Kas..;
mir, špeoerijsika trgovina v Ptuju.

4tew. 34.
«чти>
^•onfcuirani sodwik: <k. Роетик AMcsander, starešina sreskega sodišča v
Ptuju.
Upravnik mase: dr. Siuga Jfarij, ad
vokat v Ptuju.
P>rvi zbor upnikov pri imenovanem
sodišču 24. aprila 1933. ob 9. uri.
Oglasiitvemi rok do 15. ma>ja 1983. pri
sreskeon sodišču v Ptuju.
Ugotovitveni narok pri imenovanem
sodišču dne 22. maja 1933. ob 9. uri.
Okrožno sodišče т Mariboru, odđ. IH.,
dne 10. aprila 1933.
*
Sa 47/32—8.
400.

928

Potrditev poravnave izven
stečaja.

Poravnalna zadeva: Gradbeno pod
jetje graditelja Ročak & Co. d. z. o. z.,
registr. pod Rg C II 18 v Trbovljah.
Potrjuje se poravnava, katero je skle
nila poravnalna dolžnica s svojimi up
niki pri naroku dne 14. februarja 1933
*& ki določa, da je prednostne terjatve
Hi zahtevke, ki jih ne doseza poravna
va, plačati prvenstveno v celoti. Ostali
Upniki dobe 45%, plačljivo v 15 enakih
^ s e č n i h obrokih, počenši 3 mesece po
Pravomoćni potrditvi poravnave.
Okrožno kot poravnalno sodišče v Celju,
odd. L, dne 30. marca 1933.

Razglasi raznih uradov
in oblastev
' 4 1925/4.
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Razglas.

*
1342/33.

999

3—1

Razglas.
tìtv.lrekcija
šu,m v Ljubljani proda na
о ц ] с х 0 Pomeni licitaciji okoli 10.000 «cg
p o s W g a v ° 8 l J a . Oglje je na skladišču v
ђа i ^ H šumske uprav© v Kostanjevici
°8lede- ' k J e r ®i S a interesenti lahko

^tttoija bo fan 5. maja 1933. <£

, Podsafeaosü raspisa so #гаиуИое»*го
raeigJasâ o licitaciji т •^1тШеШ1ј'шеа-.
nah* in na raegteeni dfeiskd meetejaea
načeietva mariborskega.
Mestno naèeìeéro maaifewsko
v Ma«bowi,.daô 7 . . а д в ^ , Ш В .

*
Štev. 50№lS6Ö/#988.

*
968t-a—2

Štev. 4121/И.

vWvMC
Gospod Pirich Josip, trgovec z usnjem
v Maribora, Aleksandrova c. 10, je dne
'8. aprila tô33. twiTadmo zaproeà, da se
rou prostori v vzhodnem dvoriščnem
poslopju v Maribora, Мефка c. 36, odo
brijo za sfcladišoe sirovih kož.
Zaradi te prošnje se v smislu §§ Ш.,
108. m 109. obrtnega zafcooa odreja ko
misijska obravnava
na četrtek 20. aprila 1938., ob 16. uri
s sestankom komisije na kraju samem
v Mariboru, Meljeka c. 26.
Načrti skladišča so do dneva komisij
ske obravnave razgrnjeni interesentom
na vpogled pri podpisanem uradu. V
tem roku je pri istem uradu vaožiti even
tualne prigovore proti odobritvi skladi
šča, najkesneje pa je te prigovore vlo
žiti na dan komisijske obravnave vodji
komisije. Ugovori po tem roku se ne
bodo upoštevali, temveč se bo ,0 pro
jektu odločilo neglede nanje, kolikor ne
bo javnih zadržkov. Interesenti se va
bijo, da se obravnave udeleže.
Mestno načetetvo v Maribora,
dne 4. aprila 1938.
Mestai naòeìnàfc:
dr. Lipoid s, r.
*
Štev. 2888/335—Î933. v

,j V četrtek, dne 27. aprila 1933. ob
j>.- liri se bo pri sreskem načelstvu v
^aimiku
v uradni sobi št. 4 oddal obnvf i-1 ! l o v občine Motnik, kateremu je
s k l j u č e n do sedaj pod občino Sv. Je£ f l im spadajoči lov Zg. Motnik, za dor° nadaljnjih pet let, t. j . za čas od 1.
r№la 1 9 3 3 d o 3 1 m a r c a 1 9 3 8 > p & t & m
J f t v ne dražbe v zakup.
ž a l b e n i pogoji so med uradnimi uraJUf P 1 ' sreskem načelstvu v navedeni
actm sobi na vpogled.
Sueško načelstvo. v. Kamniku.
dne 12. aprila 1933.

St»'V.

Ж. UTO dopoJdoe dala© pri direkcij šam
v_ Ljubljani, Bleiweisova cesta štev. 1,
1фг interesenti lahko dobe vsa ostala
pojasnila in prodajne pogoje.
Direkejia šum fcraljerme Jugoslavije
T 14&bl§a«i.

981—3—2

Razglas o licitaciji.
Mestno načelstvo v Mariboru razpi
suje za izvršitev tapetniških in steklar
skih del pri zgradbi poslopja za carin
sko pošto in carinske urade na glavnem
kolodvoru v Mariboru
II. javno pismeno ponudbeno lieitacijo na
dan 25. aprila 1933 ob 11. uri dopoldne
v sobi št. 5 mestnega gradbenega urada
v Mariboru. Pojasnila in ponudbeni pri
pomočki se proti plačilu napravmih
stroškov dobivajo med uradnimi urami
istotam, soba štev. 3.
Ponudbe naj se glase v obliki popusta
v odstotkih (tudi z besedami) na vsote
odobrenega proračuna, ki znaša:
1. za tapetniška dela Din 24.553-—
2. za steklarska dela Din 168.273-88
Skupaj Din 192.826-88.
Ponudbe je kolkovati po § 9 zakona
o izpremembah in dopolnitvah zakona
o taksah z dne 25. marca 1932; s l u ž b e 
ne novine« br. 70=-XXIX z dne 26.
marca Ш 2 .

Direkcija drž. rudnika T e i u r
saje za Prometno oprav» v Ш&Шарп
dobavo 600 m jeklene Шае, УКЦЦ stw*merom äl mm ia 880 m jefeÜeae Шпе
TTTÌ S premerom 18 mm, nu dan 26.
aprila 1933. ob 11. uri. depeWfee.-Pogoji
pri podpisani.
ffirekeija

državnega гшћн&а Yfckeje,
dae M. aprtìa 1*983.
*

Naroctaa te*«fta **«
kapljevine Jugoslavije
Stanje 8. aprile Ш З .
*******
Шкм**
Me t atea
podloga
1&*,вв&80МИ+ 3^60.43«в)
Devize, ki nisovpodlogi 12,590.588-75 ( + 2,*18в4ТОКВ8)
Kovani noveo vmkljn 168>509.7в8оО«(—S6£847
:70И»)
Posojila . . 2.3оЗ,6ШЗб2-Ш%--4Ш!&
or
Vrednostni
"^ '
papiri . . 15,451.200'—
Prejšnji pred-jemi državi 1.811,8б4.87МВ=Еј- WtiM*äö)
Začasni pred
jemi gl. drž,
blagajni . бООјве&ОвО—
Vrednosti rezervn. fonda бв.етзЈво«)
Vrednosti
ostalih fon
dov . . .
7,924.9**%
Nepremični
ne . . . . К7,373.841-65ЈН
362*5*6-36)
Razna aktiva 52,217.600-93 "I 1#85;9о23в}
7.172,104.809-13
Pasiva
Dkiarjev
Eapital . . 180,000.000-—
Rezervni
fond . . .
77,<H7.034i«te(S- r®4.«52-60)
Ostali fondi
9;687.134"21
Novčanice v
obtoku . . 4.658,090:680-— (— б.^т.бТО--*-)
Obveze na
pokaz . . 905;779.894*Î9 (+16,963.317-11)
Obveze z rokom . . . 1.283,696.124-25 (— 2,500.000-—)
Razna pasiva 157,433.452-33 (—22,T
""
Î.710.144-32)
7.172,104.309-13
Obtok in obveze . . . 5.463,870.574-19
Celotno kritje . . . 35-40%
Kritje v zlatn . . . 32-23°/0
Obrestna mera:
po eakomptu
po lombardi!

•

•

•

1

1
7№№
i • i^i * 9Sb

,љ

Stran 162.
7S*Sr

Štev. 236/33 рг.

964—3—2.

2000 kg
3300 kg
2500 kg
000 kg
1200 kg
Д800 kg
Dobavna

Razglas.
Rektorat univerze kralja Aleksandra
Prvega v Ljubljani razpisuje mesto iz
rednega profesorja za romansko filolo
gijo na filozofski fakulteti.
Prošnje, opremljene s prilogami po
čl. 3. zakona o uradnikih, je vložiti na
rektorat univerze kralja Aleksandra Pr
vega v Ljubljani, do 29. maja 1933.
Rektorat univerze kralja Aleksandra
Prvega
y Ljubljani, dne 10. aprila 1933.
Rektor: dr. Slavic s. r.
5tev. 4114/11.

#
992

Razpis.
Direkcija drž. rudnika Velenje razpi
suje za licitacijo na dan 3. maja 1933.
dobavo sledečega živeža:

STUjefcie mesti,
koruznega xèroba,
riža,
sirove kave,
terpentìnovega mua,
bučnega olja.
pogoji pri podpisani.

P«)(š«4e Je vitožiiti pri fcr. barasfci upra
vi Dravske banovine v Ljubljani, od
delek L, do 30. aprila 1933.
Drž. zdravilišče za tuberkulozo
v Topolšici,
dne 10. aprila 1938.

Direkcija državnega rudnika v Velenju,
doe 10. aprila 1933.

ave

*
Št. 798/33.
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Razpis.
Razpisuje se služba zdravnika, pri
pravnika v državnem zdravilišču za tu
berkulozo v TopolšicL
Prosilci za to službo morajo imeti po
goje za sprejem v državno službo in do
vršeno, zdravniško, pripravljalno službo
(staž).

Oklic javne dražbe.
Dne ^0. aprila 1933. ob 15. uri bo v
skladišču tvrdke Javna skladišta d. z
o. z. v Ljubljani, Tyxseva c. 33,
javna dražba raznega rabljenega
pohištva.
Ljubljana, 13. aprila 1933.
Skladiščna uprava.

Delniške družbe pivovarne Union v Ljubljani za poslovno leto 1931./32.
Imetje.

Račun bilance z dne 31. avgusta 1932.
Din

Posestva
Stroji
Založni sodi . . . . .
. . ' . . .. .
Prevozni sodi
.
Mcbilijar .' . .
.i
Gostilniški inventar . . . . . . . . .
Stekleničnica in kletar, naprava . ' .• .
Vozovi
• ,
Vprežna živina
Zaloge
• .
Dolžniki in_ garancije . . . . . .. .
Vrednostni papirji
Gotovina v blagajni
Izguba v letu 1931./32.
592.751-97:
Prenos dobička iz lanskega
leta
39.530-87

20,959.184-—
8,347.857'—
•1,110.972'—
178.410-—
16.336-—
166.972-—
1,899.572'—
27.823'—
41.698-90
6,083.649-06
15,557.503-05
2,729.249-60
355.558-89

Din
Delniška glavnica
Rezervni sklad
1,014.481-—
Rezerva za kritje dub. terj. 475.000-—
Kapitalni rezervni sklad 21,057.131-44
UpnikiNedvignjena dividenda

22,546.612-44
11,462.458-16
18.936'—

58,028.006-60

Račun dobička in izgube z dne 31. avgusta 1932.
Din

Sirovine
Uprava
Davki .
Odpisi .

24,000.000'—

553.221-10
58,028.00660

Dati.

Dolg.

5,162.516-20
13,930.519-81
7,766.396-93
2,174.645-56
29,034078-50

Ljubljana, dne 31. avgusta 1932.
Pravilnost izvlečkov iz knjig potrjujeta:
Računska preglednika:
Joäkö Biber s. r,
Peter Čapek s. r.

Prenos dobička iz lanskega leta .
Pivo, kvas in špirit
Izguba .
. , , . . . . . . .

Imeti.
Din
39.530-87
28,441.326-53
553.221-10
29,034.078-50

Za upravni svet:
Josip Luckmann s. r. Avgust Tosti s. r.

; •-.

Upravni svet
'*ф.
Delniške družbe pivovarne „Uni<%v ;

Štev. 31.
Sfean IGß.
1000

Vabilo

Objava.

na

51. r e d n i o b č n i z b o r
Kmetske posojilnice r. z. z o. p.
na Vrhniki,
ki se bo vršil
T torek, dne 25. aprila 1933 ob %3.pop.
v zadružni pisarni na Vrhniki.
Dnevai
r e d : ' '
1. Poročilo ravnateljstva. 2. Poročilu
nadzorstva. 3. Potrditev letnega računa.
4. Sklepanje o razdelitvi dobička. 5. YoJitev ravnateljstva in nadzorstva. 6. Slu
čajnosti.
• Ce ob določeni uri né bi bilo 'zasto
panih dovolj članov, se bo vršil čez pol
ure drug občni zbor, ki bo sklepčen
"«glede na število zastopanih članov.
Ravnateljstvo.
*
987.

Vabilo
*ia XIV. redni občni zbor
delničarjev
strojnih tovarn in livarn d. d.
v Ljubljani,
ld se bo vršil
v л 2v9- a P r i l a * 9 3 3 - ° b 11. uri dopoldne
r
družbenih prostorih v Ljubljani, Ter
geva cesta 35.
Dnevni r e d :
1- Poročilo upravnega! odbora o po
novnem letu 1932.
2
- Poročilo nadzorstva.
uf•",
predložitev in sklepanje o odobri1
bilance 1er računa izgube in dobička
i '«Poslovno leto 1932. in o . razrešnioi
pravnemu svetu in nadzorstvu.
*• Volitev v upravni odbor.
б
- Slučajnosti.
ČuVrs d e ! n i 6 a r . t i - s ® opozarjajo na dolo<iaift 1 7 ' d r u ž b & n i h pravil, po katerem
^ je posest 10 delnic pravico do glasu.
6 d r . 1 ^ 6 , d e l n i û a i r glasovati, mora vsaj
treK P r e d ° lbCn| i m zborom založiti poono^stevilo delnic z nezapadlimi kujo- À •?* založitvena mesta se označiH a ' ^ ^ o i n a blagajna, Jadransko-Poduvska banka, fil. Ljubljana, Kmetska
z. ^ l 1 } 1 0 3 y,ubljan.ské okolice r. z. z n.
M
bank
^ a n i t € T L i u b l J a n s k a kreditna
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Izgubila sem izpričevalo VIII. raz
reda osemrazredne dekliške osnovne
šole v Ljubljani feri sv. Jakobu) za
1. 1918/19 na ime: Črnivec Ludmila, rodpm iz Radovljice. Proglašam ga za ne
veljavno,
Črnivec Ludmila s. r.
*

Objava.
Izgubil sem orožni list, izdan od sreskega mačelstva v Jastrebarskem dne

16. decembra 1929., št. 20.48Q/â9, ва faux
Rajaković Hija iz Radatoviea š t 6©.
Proglašam ga.za neveljavnega.
Rajaković IKja s. r.
*
991

Objava.
Izgubil sem dovolilo za zaposlitev v
kraljevini Jugoslaviji, izdano dne 18.
septembra 1926—1. for. 1266#6 od in
spekcije dela v Ljubljani na ime: Repič Eranc. Progiašam ga za neveljavno.
Repië Frane a r.,
Sìov. Javomuk 120..

Računski zaključeftc
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„Union" hotelske in stavbinske d.d. v Lj»
Račun bilance za leto 1932.

Aktiva.

Gotovina
StavbiSče
Stavba Union . . . . . . .
Stavba garaž
,.
Elektrarna
Inventar
Adaptacije
. . ..
Zemljišče v Kranjski gori
Deleži pri Hotelski druž
bi v Celju
Delež pri Vzajemni po
sojilnici v Ljubljani . .
Zaloga
Časopisi, predplačani . .

4
Izguba.

Pasiva.

Din
39-25
DelniSka glavnica . . . .
198-078-80. Valorizacijeki zaklad . . .
4.27Ì.571-— .5% rezervni zaklad .^. .
671.268-—
5% posebni rezervni za135.306-75
klad
150.390-70
Azio — rezervni zaklad .
1,001.035-—
Spec. rez. sklad za perilo
183.515-20
Spec. rez. sklad za stroje
Nedvignjena dividenda za
62.500-—
leta 1928. do 1931. . . .
Najemnine, predplačane .
50-—
Razni upniki , . . . „ . .
362.936'-Dobiček.
6.797-—
7,043.397-70

Din
45.190-—
183.657-05
437.393-20
233.000- 74
132.035-53
258.082-55

96.737-44—
34.221-04
25.000-:—
10.000^—
17.860-—
5.200-—
1,635.S23'05
258.082-55
7,043.397-70

Račun izgube i n dobička za l e t o 1932.

Odpis pri stavbi Uriion
Obresti
Davki in pristojbine . ..
Razsvetljava
Popravila
.
Dobiček . . . . . . . . . .

Din .
3,324.000-—
1,256.611-77
- 379.861-85,

Prenos dobička iz 1. 1931.
Gostilna in kavarna . . .
Hotel
Delež na dobičku Hotel
ske družbe v Celju . .
Najemnfne .-.

1,289.359-07

Dobiček.
Din
5.339-22
598.184-63
562.390"62
12.500-—
110.944-60
1,289.359-07

$ Ljubljani, dne 11. aprala 1933.
Upravni svet.

Objava.

#
920-3

likvidacija zadruge
poziv upnikom.

lil

zadruga« v Vašah pri
z. z o. z. se je razdružila
e
l J * « a v likvidacijo.
^ ö i t e * ®® Pozivajo, da v zakonito do^гвК?? r 0 : k u P r i i f l vijo zadrugi svoje
.^tatae terjatve.
• . v .
Likvidatorji.

•glodah
iw>*r* r -

Po sklepu rednega občnega zbora z dne 30. marca 1933. se bo izpla
čevala« dividenda za leto 1932.. po Din 60-- na delnico, izplacljivo od 1. julija^.1988. do 30. junija 1937., s katerim dnem nedvignjena dividenda zapade.
Dividenda se izplačuje v pisarni Grand hotela »Union« v Ljubljani
J
Miklošičeva cesta štev. 1. .
'
V

Ljubljani,

dne 30. marca 1933.
UPRAVNI SVET.

.li

aiijH " • • •

R a š k i n s l c i z**l№l]u4^&lc
Delniške družbe združenih pivovaren Žalec in Laeko v Laèkem
za poslovno leto 1931./32.
Imetje.

Račun bilance z dne 30. septembra 1932.
269.259-—
851.776-25

2,000.000-—
28.996-38

Delniška glavnica
Upniki . v . .

907.961-13
2,028.996-38

2,028.988-38

Dati.

Dolg.
Din

Din
Posestva . . '
Inventar
Prenos izgube lanskega leta
Din 892.080-83
Izguba v letu 1931./32. „ 15.880-30

Račun dobička in izgube z dne 30. septembra 1932.

. . .

6.035-60
4.350-70
5.494-—
892.080-83

Prenos izgube lanskega
leta
Izguba v lelu 1931./32.

Din 892.080-83
„ 15.880-30

Revizijska komisija:
Pavel Winter s. r. Valter Laurencič s. r.
Joško B'iber s. r.

907.961-13
907.961-13

907.961-13

Laško, dne 30. septembra 1932.

Imeti.
Din

Din
Stroški
Davki
0dpi9i
Prenos izgube lanskega leta

»?

Za upravni svet:
August Tosti s. r. Ignac Florjančič s. r.

Upravni svet
Delniške družbe združenih pivovaren Žalec in Laško
v Laškem.

Za Službeni lisi kraljevske b a n s k e uprave Dravske banoving
znaša naročnina: mesečno Din 16'—, četrtletno Din 48'—, polletno Din 96'—, letno Din 192'— in se mora plačevati vedno nap*«'
Na » S l u ž b e n i l i s t « s e l a h k o n a r o č i v s a k d o !
L i s t o b j a v l j a vse za Dravsko banovino veljavne zakone in kraljevske uredbe, uredbe osrednje vlade, banov
uredbe, okrožnice kraljevske banske uprave, razne občeveljavne odredbe, razne objave iz »Službenih novin«, izpremembe
osebju itd.; razen tega pa še vpise in izbrise v trgovinskem in zadružnem registru, dražbene in druge sodne oklice, licitacij
razpise služb in razne objave.
L i s t j e v a ž e n z a v s a k o g a r : trgovca, obrtnika, občine, šole, razna društva, podjetja itd.

Upravništvo »Službenega lista kraljevske banske upr*f?
Dravske banovine« v Ljubljani.» Gregorčičeva ulica št. 23'
Izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine. Urednik: Pohar Robert v Ljubljani.
Jïsla^in zalaga; TJskarna Merkur, s Ljubljana njen predstavniki Q. Шса&ек S LJubljani,

Poštnina plačana v gotovini.

KR A L J E T I N A

JUGOSLAVIJA

S L U Ž B E N I LIST
KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVME
32. kos.

V LJUBLJANI, dne 19. aprila 1933.

Letnik

IV.

VSEBINA
208. Uredba ò izpremenibah in dopolnitvah uredbe o organi- 214. Dopolnitev čl. 6. pravilnika o ureditvi prometa z devizami
zaciji posredovanja dela;
'!'•••
in valutami.
209. Odločba o mednarodnih velesejmih v Ljubljani.
210. Razpis — pogoji, ob katerih so uporabljani avtomobili . 215. Objavljanje višine premije v borznih tečajnicah.
216. Dopolnitev v pravilniku o postranskih prejemkih usluž
doselnikoV ob uvozu oproščeni, carine.
211. Odločba o izpremembi v pravilih o opravljanju profesor
bencev drž. prometnih naprav.
'
skega izpita.
217.
Objave
banske
uprave
o
pobiranju
občinskih
trošarin v
212; Dopolnitev v pravilniku o pogodbenih državnih poštah.
letu 1933.
213. Razpis — odločba o uvozni carini na parne kotle za centralno kurjavo in na radiatorje.
218. Razne objave iz >Službenih novin«.

Uredbe osrednje vlade.
208.
Na osnovi tretjega odstavka točke 1. § 51. finančne
ga zakona za leto'1932./1938. ter v soglasnosti z ministr
skim âvetom in v sporazumu z ministrom za finance
predpisujem;to-le..''..'

uredbo
o izpremembah in dopolnitvah uredbe o orga
nizaciji posredovanja dela z dne 26» novem
bra J927., izpremenjene in dopolnjene z
uredbo o izpremembah in dopolnitvah z dne
19. aprila 1932. (»Službene novine kraljevine
Jugoslavije« štev. 135/LXII z dne 16. juni•
ja.1932.).*

:

'
§ 11. uredbe o organizaciji posredovanja Де1а z dne
26. novembra • 1927., izprettienjen in dopolnjen s § 6.
uredbe o izpremembah in dopolnitvah omenjene uredbe z
•ine 19. aprila 1932., se izpreminja in se glasi:
', >V osrednji upravi za posredovanje dela se ustanav
lja kot njen upravni odbor centralni odbor za posredo
vanje dela, ki ga sestavlja 15 oseb: upravnik osrednje
ü
Prave za posredovanje dela kot predsednik in 14 članov,
•• * »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
$• marca 1933., št. 53/XV/154. — Uredbo gl. >Uradni
" | t < gt. 494/127 iz L 1927., izpremembe in dopolnitve pa
s l u ž b e n i list« št, 459/51 iz L 1932.

in sicer: po en predstavnik delodajalcev in delavcev,
delegirana od dotičnih zbornic s sedeža vsake šestih
javnih borz dela — central, in po en predstavnik cen
trale industrijskih . korporacij in osrednjega tajništva
delavskih zbornic v Beogradu. Vsakemu članu se odredi
namestnik.
V področje centralnega odbora za posredovanje dela
spada to-le: Centralni odbor .
.
li odobruje proračun in končne račune javne; službe
za posredovanje dela;
2. odreja stopnje po edinih podpor in zvišbo redne
podpore do 8 tednov;
•' ••
3. sestavlja strokovni svet za posredovanje dela in .
postavlja posvetovalne člane;
4. dotira >fond za dajanje cenenih posojil za zida
nje delavskih stanovanj« «(»fond za davanje jeftinih zaj
mova za podizanje radničkih stanova«) po soglasni
odločbi upravnih odborov javnih borz dela.
Centralni odbor za posredovanje dela odreja svoje
predstavništvo kot izvrševalni odbor, na katerega sme
prenesti vse posle^ izvzemši posle, naštete v drugem
odstavku tega paragrafa.
Predsedništvo sestavljajo: upravnik osrednje uprave
za posredovanje dela ali njegov namestnik kot pred
sednik in po en predstavnik delavcev in delodajalcev
izmed članov (ali namestnikov članov) centralnega
odborla.
-^ '
'
-,
Centralni odbor se sestaja na predsednikov poziv
dvakrat na leto, in to: spomladi — v prvi polovici
meseca maja, in jeseni — v prvi polovici' nreseča
decembra vsakega leta. Predsedništvo centralnega od
bora se sestaja najmanj dvakrat ла me^ec.
• Sejam centralnega odbora za posredovanje dela in
njegovega predsedništva prisostvujejo praviloma predstavniki glavne kontrole in ministra za finance pri
osrednji upravi za posredovanje dela.c
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§2.
Ta uredba stopi v veljavo z dnem objave v »Službe
nih novinah«.
V Beogradu, dne 31. decembra 1932.
Minister za socialno politiko
in narodno zdravje
I. Pucelj s. r.
Minister za finance
dr. Mil. Đorđcvić s. r.
Prednjo uredbo Je odobril ministrski svet v svoji
seji z dne 16. februarja 1933.
• •
Predsednik
ministrskega sveta
dr. Milan Srškić s. r.
(Podpisi
ostalih gg. ministrov.)

209.

Odločba.
i »t*
Mednarodna velesejma v Ljubljani:

• Na osnovi referata predsednika uprave za zaščito
industrijske svojine in po § 94. pravilnika za izvrševanje
zakona o zaščiti industrijske svojine z dne 1. maja 1928.
odločam:
Mednarodna velesejma, ki bosta letos v Ljubljani in
ki ju priredi Ljubljanski vzorčni velesejem, in sicer prvi,
pomladnji, od dne 3. do dne 12. junija, drugi, jesenski,
pa od dne 2. do dne 11. septembra, je smatrati za uradno
priznani razstavi po § 94. pravilnika za izvrševanje
zakona o zaščiti industrijske svojine z dne 1. maja 1928.,
da bi se mogla za predmete industrijske svojine, raz
stavljene na teh sejmih, zahtevati zaščita na osnovi
§ 160. zakona o zaščiti industrijske svojine v zvezi, s
§§ 90., 107. in 113. tega zakona in §§ 95. do 99. omenje
nega pravilnika, s prvenstveno pravico od dne, ko se raz
stavijo.
To odločbo je objaviti v »Službenih novinah«,
>Glasniku uprave za zaščito industrifske svojine« in
priobčiti v prepisu - prosilki, upravi ljubljanskega vzor
čnega velesejma.
»
V Beogradu, dne 21. februarja 1933.; Pr. br. 266.
Minister
za trgovino in industrijo
dr. I. Šumenković s. r.

210.

*

Razpis.**
Pogoji, ob katerih so uporabljani avtomobili
doselnikov ob uvozu oproščeni plačila carine.
Na osnovi člena 273. carinskega zakona,..člena 23.
v predlogu zakona o občni carinski tarifi in v zvezi s
točkama 10. in 11. člena 9. v predlogu zakona o občni
* >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
4. marca 1933., št. 50/XIV/144.
** »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
14! marca 1933., št. 58/XVII/181.

carinski tarifi se smatrajo za doselniške stvari, razen
uporabljane obleke in perila, ustreznega števila postelj
in druge hišne oprave, za predmete, ki t ustrezajo vsak
danjim potrebam doselnikov, tudi avtomobili in se kot
takšni opraščajo carine ob pogojih,'predpisanih v zakonu
in ostalih predpisih, izdanih za te oprostitve.
S temi oprostitvami se smejo koristiti vse tiste ose
be, omenjene v točkah 10. in 11. člena 9. v predlogu
zakona o občni carinski tarifi, in ob pogojih, predpisanih
v zakonu in ostalih razpisih, izdanih zaradi oprostitve
selilnih predmetov, če so bili ti predmeti njihova last
nina najmanj leto dni in so jm služili za osebne po
trebe, da so opravljali vsakdanje posle, spojene z njihovo;
službo ali zasebno profesijo, kar je dokazati s potrdilom
pristojnega oblastva kraja, odkoder se doseljujejo; v po
trdilu mora biti razen tega in opisa in dovolila za posest
označena tudi številka motorja, številka šasije, število
sedežev,-tv omiška znamka in številka registracije in ob
veznost, da jih v šestih mesecih ne smejo odsvojiti. .
Rok leta dni, ki se za oprostitev avtomobilov za
hteva kot pogoj, da so jih doselniki v tem času uporab
ljali, se ne uporablja na opolnomočene poslanike. Ti
smejo uvoziti svoje avtomobile carine prosto tudi, če
jih uporabljajo manj ko leto dni; toda izpolnjevati mo
rajo vse ostale pogoje za to oprostitev, predpisane v
zakonu.
V Beogradu, dne 10. marca 1933.; št. 6865/IV.
Minister za finance .
dr. Mil. R. Đorđević s, r.

211.

Izprememba
v pravilih o opravljanju profesorskega .
izpita.*
Na osnovi § 27. zakona o izpremembah in dopol
nitvah v zakonu o srednjih šolah z dne, 31. avgusta 1929.
in § 53. zakona o učiteljiščih ter po zaslišanju glavnega
prosvetnega sveta
odločam:
Drugi odstavek člena 10. pravil o opravljanju, pro
fesorskih izpitov S. n. br. 35.449 z dne 3. septembra
1931.** se izpreminja in se glasi:
»Prav tako imajo pravico do profesorskega izpita tudi
suplenti, odnosno učitelji učiteljskih in meščanskih Šol,ki so dovršili (štiriletni) tečaj in opravili diplomski
izpit na višjih pedagoških šolah (§ 93. zakona o učite
ljiščih) in so po opravljenem diplomskem izpitu najmanj
dve leti delovali kot suplenti, odnosno kot učitelji na
učiteljskih ali meščanskih šolah.«
V Beogradu, dne 25. marca 1933.
Minister za prosveto
R. Stanko vie s.,r.

* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dnfl
3. aprila 1933., št. 75/XXIV/235.
** »Službeni list« št. 528771 iz 1. 1931.

Ш^-
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212.

/"

Dopolnitev
y pravilniku o pogodbenih državnih poštah.*
Na osnovi § 2. zakona o pošti, telegrafu in telefonu
' odločam:
V šestem odstavku člena 23. pravilnika o pogodbe
nih državnih poštah** se dodaja nova točka 3., ki se
glasi:
»3. v interesu službe.«
Ta dopolnitev stopi v veljavo z dnem, ko se razglasi
y .Službenih novinab«.
У Beogradu, dne 26. februarja 1933.; P. t. br. 15.218.
Minister za promet
Laz. Radirojevié s. r.
218.

dodan z odločbo š t H-145.300 z dne 31. decembra 1931.
(>Službene novine« št. 1 z dno 1. januarja 1932.), * se
izpreminja in se glasi:
Pooblaščeni zavodi morajo, ko izdajajo potrdila o
zavarovanju valute, zahtevati od izvoznikov, naj jim
predlože potrdilo o plačanem davku in potrdilo o protokolaciji firme, odnosno obrtni list.
Potrdil o zavarovanju valute izvozniki ne smejo
odstopati drugim.
Odredbe člena 19. pravilnika se uporabljajo tako
zoper izvoznika, ki odstopi potrdilo o zavarovanju valute,
kator tudi zoper osebo, ki ukoristi odstopljeno potrdilo,
odnosno ki ga na tak način pribavi.«
Iz oddelka za državno računovodstvo ministrstva za
finance, dne L aprila 1933.; št. 11-41.950.

216.

Razpis.

Objavljanje

Odločba o uvozni carini na parne kotle za
centralno kurjavo in na radiatorje.f

višine premije v borznih tečajnicah.**

Ministrski svet je skrenil v svoji seji z dne 24. marca
1933. na predlog ministra za finance in na osnovi 61. 15.
v predlogu zakona o občni carinski tarifi to-le:
1. Minimalna, carinska postavka na parne kotle, tudi
z opremo, za centralno kurjavo iz št. 646., točke 2., uvoz
ne tarife v predlogu zakona o občni carinski tarifi se
znižuje na 28 dinarjev v zlatu za 100 kg. ..
2. Minimalna carinska postavka na neobdelane radia
torje iz litega železa po št. 583., točki 1. c), uvozne ta
rife v predlogu zakona o občni carinski tarifi se znižuje
ла 25 dinarjev v zlatu za 100 kg.
3. Minimalna carinska postavka na obdelane radia
i
torje iz litega železa po št. 583., točki 2. c), uvozne tarife
v predlogu zakona o občni carinski tarifi se znižuje na
30 dinarjev v zlatu za 100 kg.
4. Ta odločba, stopi, v veljavo na dan razglasitve v
>Službenih noyinah«.
. Iz pisarne ministrstva' za finance, oddelka za carine
V Beogradu, dne 29. marca 1933.; št. 8570/IV.
214.

Dopolnitev
člena 6. pravilnika o ureditvi prometa
z devizami in valutami.! t
Gospod minister za finance je izdal pod št. H-41.950
dne 1. aprila 1933. nastopno odločbo:
>Drugi odstavek člena 6. pravilnika o'ureditvi pro
meta z devizami in valutami z dne 7. oktobra 1931.,
z

* >Službene novine kraljevine Jugoslavije«: z dne
8- marca 1933., št. 53/XV/157.
** >Službeni list« št. 23/3 iz 1. 1932.
t >Službene novine kraljevine Jugoslavije< z dne
*>. marca 1933., št. 72/XXII/219. — Upoštevan je tudi
Popravek, objavljen v »Služb, novinah« z dne 3. aprila
19
83., št. 75/XXIV/244.
t t »Službene novine kraljevine Jugpslgajfôs: z fee
»• aprila 1933_., š t 7g/XXIVi28X,

Gospod minister za finance je izdal pod št. H-16.997
z dne 28. februarja 1933. naslednjo

odločbo :
»V tečajnicah beograjske, zagrebške in ljubljan
ske borze je spodaj ob kraju objavljati višino pre
mije, uvedene po Narodni banki kraljevine Jugoslavije,
in to 28-5% po sporazumih o kliringu in sporazumih o
plačilnem prometu z veljavnostjo od dne 2. januarja
1933. in 20% po vseh ostalih deviznih transakcijah z
veljavnostjo od dne 17. oktobra 1932.
To velja do nadaljnje odredbe.«
Iz oddelka za državno računovodstvo ministrstva za
finance v Beogradu, dne 3.. marca 1933.; št. 11-16.997.

216.

Dopolnitev
v pravilniku o postranskih prejemkih usluž
bencev državnih prometnih naprav.t
^ Ministrski svet je odobril na osnovi § 32. zakona o
državnem prometnem osebju v svoji seji z dne 23. ja
nuarja 1933. predlog gospoda ministra za promet G. D.
br. 115.321/32 z dne 31. decembra 1932., po katerem se
pravilnik o postranskih* prejemkih uslužbencev držav
nih prometnih napravff dopolnjuj© z novim členom, ki
se glasi:
Člen 77. a.
>Za prekočasno pospešeno delo pri izdelavi proračuna, pri zaključku knjig in sestavi končnih računov
* »Službeni list« št. 432/63 iz L 1931. in š t 26/3 iz
h 1932.
'
*• »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
a marca 1933., št. 63/XV/163.
f »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
8. marca 1933., št. 53/XV/161.
tft ^lnahfflii FiVitf fit, Ш&) iz L 1932,
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dobiva osebje računsko-finančne službe v mejah kredi-.
tov, odobrenih s proračunom, na predlog načelnika
finančnega oddelka in z odobritvijo ministra za promet
posebne nagrade, ki se morajo odmeriti sorazmerno z
važnostjo in kakovostjo posla vsakega uslužbenca in s
trudom, ki ga je imel pri poslu.«
Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu,
* dne 1. marca 1933.; G. D. br. 115.321/32.

b) od 100 1 vinskega mošta Din 25-—,
c) od 100 1 piva Dih 30-—,
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*—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 8. aprila 1933.

Banove uredbe.
217.

Objave banske uprave
o pobiranju občinskih trošarin
v letu 1933.
II. No. 8735/1.
'
Občina Kropa, v srezu Radovljica, bo pobirala od
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933. 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 100—,
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja,
ruma in konjaka Din 5*—,
d) od goveda nad 1 letom Din 30-—,
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 25—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 13. aprila 1933.
II. No. 5081/2.
Občina Mošnje, v srezu Radovljica, bo pobirala od
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933. na
slednje občinske trošarine:
a) od 100 1 vina Din 100-—,
b) od 100 1 vinskega niošta Din 100—,
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 15*—,
e) od goveda pod 1 letom Din 5—,
f) od prašičev Din 5—,
g) od 100 kg uvoženega mçsa vseh vrst Din 20#—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 11. aprila 1933.
II. No. 5711/1..
-.
Občina Negova, v srezu ljutomersko-radgonskem, bo
pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu
1933. naslednje občinske trošarine:
a) od 100 1 vina Din 100—,

II. No. 7448/1.
Občina Recenjak, v srezu mariborskem desni breg,
bo pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu«
v letu 1933. naslednje občinske trošarine:
a) od 100 1 viha Din 100—,
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 5*—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine y Ljubljani,
dne 12. aprila 1933.

218.

Razne obfave
iz „Službenih no vin«
Številka 60 z dne 16. marca 1933.
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja 'z dne
25. februarja 1933. so bili Upokojeni s pravico ; do pokoj
nine, ki jim pripada po službenih letih: d r . C a p u d e r
K a r e l /profesor -klasične gimnazije v Ljubljani, urad
nik IV. položajne skupine 1. stopnje, T o m e c E r n s t ,
profesor klasične gimnazije v Ljubljani, uradnik IV. po
ložajne skupine 2. stopnje in P r e b i l A n d r e j , pro
fesor klasične gimnazije v Ljubljani, uradnik IV. polo
žajne skupine 1. stopnje.
Prepoved razširjanja in prodajanja. Državno tožil
stvo v Zagrebu je prepovedalo z odlokom z dne 9. marca
1933., štev. Kns 786/33, na 'podstavi čl. 19. zakona ò
tisku v zvezi s čl.. 3. zakona,o izpremembah in dopol
nitvah tega zakona razširjanje in prodajanje številk
1.—2. za meseca januar in fe-bruar 1933. občasne pu
blikacije »Vjesnik za knjižare in papirničare«, ki se
tiska v Zagrebu.
Odobrena praksa, i Minister za gradbe je odobril z
odlokom z dne 7. marca 1933.; štev. 6009, na podstavi
čl. 6. ; začasne* uredbe o pooblaščenih inženjerjih in arhi
tektih, da sme izvrševati P a h e r n i k F r a h j o , šumar
ski, inženjer iz Vuhreda,. na vsem ozemlju kraljevine
javno prakso iz šumarske stroke.

Izdaja kraljevska banske uprava Dramske banovine: njeri predstavnik. in urednik: Pohar Robert » Ljubljani,
tiska 1A zalaga; ïiàkarna>Mer_kujctiJLiut)ljanii.njen £red^tavnikj Qtinar JMichalek v Ljubljani,

stav. 32.

SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE
Priloga k 32. kosu IV. letnika z dne 19. aprila 1933.

Razglasi osrednje vlade
Razglas o tečajih listin,
izdanih n a zlato ali tujo valuto od
15. aprila 1983. dalje.
Ker зе vrednost listin, izdanih na zlato
ali tujo valuto, proti dinarju izpreminja, je
zaradi pravilnega pobiranja taks po zakonu
0 taksah in zaradi odrejanja pristojnosti pri
razsojanju določil g. minister za finance z
• odločbo br. II. 43.660 z dne 6. aprite
1888. nastopne teSaje, po katerih -se morajo
v
«e listine, ki se elase na zlato ali na tujo
'aiuto, preračunavati na vrednost dinarja,
ter se morajo po tem znesku pobirati takse
Po zakonu o taksah in odrejati pristojnost
W razsojanju:
•
1 napoleondor . t • . . Din . 218*60
1 turška lira . . , , , „
249'—.
1 angleški funt . . . »
„
196180
1 dolar . . . . . . .
„
67-30
1 kanadski dolar . . Ï . „
57*—
1 nemška zlata marka . • „
13*70
1 zlat 'zlot
6-40
1 avstrijski šiling . , . „
8-—
} b elg
» „
8'1 pengö . . . . . s , , „
9-80
J braziljski milreis . , , „
6*31
•J egiptovski funt
. , , „
201-30
1 uruguajski pezos . , . „
30*—
1 targentinski
pezos . . , „
' 11*40
ur
ini a l b š k a papirnata lira . „
27*40
inX z l aanskih
frankov . . „
1090-—
üh
Ж
francoskih fr. . . „
1110*1лХ * r a ncoskih .frankov . , „
226-20
ï S švicarskih frankov . , „ .-. 1110-—
" » italijanskih lir
29A-\W nizozemskih goldinarjev M
2321*—
l^v0mun8kih
J

le

-ev

• ••*

-

U

'~

W bolgarskih levov . . . „
41*- ÎÏÏ 2 a n s k i h k r ° n . . . .
„ . 8W60
J00 Švedskih kron . . . .
„
1038-100 norveških
kron . , » „
Ï005-ez
J ° ° Pd r a h? t
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Razglasi kraljevske
banske uprave
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Objava.

ški; Solin Marko, Nikolin, pristojen v
občino Humâc, srez Ljubuški; Bata Ju
ra, pok. Luke, pristojen v občino Hu
mac, srez Ljubuški; Kozina Ivan, Mar
tina, pristojen v občmo Humac, srez
Ljubuški, Vujević Ivan, Lukin, pristojen
v občino Humac, srez Ljubuški; Dolio
Agan, rojen 1909, pristojen v občino Ca
zin; Vlačić Aleksa, sin pok. D joke, pri
stojen v občino Šekovica, srez VlaBenica; Svraka Mustafa, star 21 let, pri
stojen v občino Miletkovići, erezčajniče;
Hecinović Milan, rojen 1908, pristojen
v občino Zavalje, srez Bihać; Mijatović
Rozalija, žena Ilije, pristojna v občino
Priboj, srez Tuzla; Ahničević Ibrahim,
Žeković Osman, Dugonjić Hafa, Simanović Hata, Vašdć Sejda, Ručkić Bečir,
pok. Huse, HalilčevićSalka, DepićMuja,
Lukavačkić Himza, Tagić Osman, ëabanović Salka, pok. Mehmeda, ćosić
Aljiša, pok. Mustafe — vsi pristojni v
občino Puračič, srez Tuzla; Kukić Dže
ma], pristojen v občino Banovići, srez
Tuzla; Kopić Mustafa, rojen 1902, pri
stojen v občino Banovići, srez Tuzla*
Popović Mijo, sin pok. Ive, pristojen v
občino Kr. Sutjeska, srez Visoko; Mikeljević Ankica, hči Stjepana, pristojen
v občino Kr. Sutjeska, srez Visoko; Pavlović Ankica, hči Miloša, pristojna v

Glede na odlok riunisti a za trgovino
in industrijo z dne 25. marca 1933,
II. br. 10.648/U, sem odobril proračun
Zbornice za trgovino, obrt in industrijo
v Ljubljani za upravno leto 1933 s preliminiranimi dohodki Din 2,997.500-— in
izdatki Din 2,956.930-— torej z Din
40.570-— proračunske blagajnične re
zerve.
Minister za trgovino in industrijo je
odobril sporazumno z ministrom za fi
nance, da se v kritje zborničnih potreb
ščin v letu 1933. odmerja in pobira
10%na doklada od osnovnega davka na
dohodek od podjetij, obratov in pokli
cev, kakor tudi od osnovnega davka na
dobiček podjetij, ' zavezanih javnemu
polaganju računov in od minimalnega
davka po 1*2%, ki ga morajo po čl. 86.,
odst: 2., zakona o neposrednih davkih
plačevati podjetja, zavezana javnemu
polaganju računov.
Predpisano doneske za Zbornico za
trgovino, obrt in industrijo so zbornični
volilni upravičenci zavezani plačevati ibnć Hata, hči Ahmexia, pristojna v ob
v istih rokih kakor davke, ki so pod čino Kr. Sutjeska, srez Visoko.
stava za njih predpis.
Kralj, banska uprava Dravske banovine
Kraljevska banska uprava Dravske
v Ljubljani,
banovine
dne 8. aprila 1933.
v Ljubljani, dne 11. aprila 1933.
II. No. 10746/1. . . - • ' , •
1006
Ban: dr. Marušič s. r.
Razglas.
#
Za delomržneže in izkoriščevalce ob
II. No. 10746/2—1933.'
1005 činskih podpor se proglašajo naslednje
osebe:
Razglas.
Kozlevčar Franc," roj. 1874, pristojen
Za delomržneže in izkoriščevalce ob v občino Vel. Gaber, srez Litija; Pučinskih podpor so proglašene v drugih chinger Rudolf,, roj. 20. julija 1912, pri
banovinah naslednje osebe:
stojen v občino Ribnica na Pohorju, srez
Čondra Mate, rojen 1893, pristojen v Prevalje; Skok Martin, roj. 1. maja 1912
občino Derventa, srêz isti; Zarić Lazar, pristojen v občino Bočna, srez Gornji
rojen 1C96, pristojen v občino Derventa, grad; Skok Jožef, roj. 25. septembra
srez isti; Tadić Danica, pok. Blago je, 1909, pristojen v občino Bočna, erez
pristojna v občino Dragočaj, srez Banju Gornji grad; Poznič Franc, roj. 24 mar
Luka; Nenadić Ivan Stjepanov, pristo ca 1907, pristojen v občino Bočna, srez
jen v občino Posušje, srez Ljubuški ; Gornji grad; Kralj Štefan, roj. 10. de
Fuljan Ibrahim, sin Sunje, pristojen v cembra 1910, pristojen v občino Dolnji
občino Travnik; Džaferović Salih, sin Logatec, srez Logatec; Mikolić Valentin,
Mustafe, pristojen v občino Bos. Brod, ™\G: februarja 1912, pristojen v občino'
srez Derventa; Vekić Petar, rojen 1898, Dedni dol srez Litija; Štefani« Jožef,
pristojen v občino Drinovci, srez Lju- roj 18. julija 1896, pristojen v občino
biški;-Bošković Joca, r. 1894, pristojen Lokvica, srez Metlika; Lesar Franc, roj.
v občino Popò vac, srez Batina; Švarc 9. septembra 1896, pristojen v občino
Filip, rojen 12. avg. 1912, pristojen v ob- Jurjevice, srez Kočevje; VidetiČ Helena,
čino Pribičevićevo, srez Kula; Arčanin roj. l. oktobra 1902, pristojna v občino
Ivo, rojen 1896, pristojen v občino Cav
o* 3 ' s r e z M & t l i k * ; Visočnk Ivan,
tat, srez Dubrovnik; Škroba Ivo pok. roj.• 26.
decembra 1905, pristojen v ob
Marka, pristojen v občino Humac, srez čino Ljubno, srez Gornji grad; Kump
Ljubuški; Škroba Jožo, pok. Marka, pri Manko, roj. 5. julija 1902, pristojen V
stojen v občino Humac, srez Ljubuški; občino Radoslavci, srez Ljutomer, in
Dropuljić Vida Mijina, pristojna y obči Osterman Anton, roj. 4. avg. 1879, pri
no Humac, srez Ljubuški; Škroba Stipa, stojen v občino Banjaloka, srez Kočevje.
pok. Marka, pristojen v občino Humac, Kralj, banska -uprava Dravske banovine
srez Ljubuški; Alilović Ivan, pok. Pere,
v Ljubljani
pristojen v občino Humac, srez Ljubu
dne 7. aprila 1933.

Štev. 32.

Stran 166.

Razglasi sodišč
in sodnih oblastev

no, se ji postavlja Plej Marija, roj.
Gomboc, pos. v Gancanih št. 7, za skrb
nico, ki jo bo zastopala, na njeno ne
varnost in stroške, dokler ne nastopi
sama ali ne imenuje pooblaščenca.
Sresko sodišče v Dolnji Lendavi,
odd. IL, dne 9. aprila 1933.

Уpisi v zadružni register.
V p i s a l e so s e i z p r e m e m b e in
dodatki pri nastopnih zadrugah:

401.
Sedež: Trbovlje.
Dan vpisa: 11. aprila 1933.
Razglasitev preklica.
Besedilo: Stavbinska zadruga »Lastni
1019
m
S sklepom okrajnega sodišča v Dol E 901/31—19.
dom« T Trbovljah, registrovana zadru
nji Lendavi z dne 9. februarja 1933, opr.
Dražbeni oklic.
ga z omejeno zavezo.
štev. L 1/33—4 je bil Glavač Štefan,
Dne 11. m a j a 1 9 3 3. dopoldne ob
Izpremenila so se pravila v §§ 2., 11.»
poljedelec, stanujoč v Gomilici št. 127, d e v e t i h bo pri .podpisanem sodišču
22.
in 29.
zaradi pijančevanja in zapravljivosti v sobi št. 18 dražba nepremičnin: zem
§ 2., točka c): postaviti in vzdrževati
omejeno preklican.
ljiška knjiga k. o. Tešanovci, vi. št. 261,
Za pomočnico je bila postavljena Gla 626, 708, 86, 699, 169, 814, 493, 615,873, Društveni dom in zadružno gostilno,
imeti kino in prirejati za člane razstave
vač Ana, roj. Horvat, poljedelka v Tur- 687, 385, 167, 278, 829 in 702.
in prireditve,, ki bi služile gospodarske
nišču štev. 193.
Cenilna vrednost: Din 104.789-86:
mu napredku zadrugarjev, jim nudile
Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi,
Vrednost pritikline: Din 2240-—.
pouk in razvedrilo.
odd. L, dme 18. marea 1933.
Najmanjši ponudek: Din 69.862-10.
§ 11.: vsak zadružnik jamči za driïj
Ss
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,,
štvene obveze s svojimi zadružnimi deP 34/33—1.
•
1024 je priglasiti sodišču najpozneje pri drai- leži in poleg tega še z nadaljnjim 10,benem naroku pred začetkom dražbe,
;
Oklic.
sicer bi se ne mogle več uveljavljati kratnim zneskom deleža.
§ 29., drugi odstavek: Dan, ura, kraj;
Dolnjelendavska hranilnica d, d. v glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
in. dnevni red občnega zbora se. mora
Dolnji Lendavi, po dr. Arminu Stras- ići je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni razglasiti osem dni preje,v zadružnem
serju, odvetniku v Dolnji Lendavi, je
vložila proti ležeči zapuščina po pok. oklic, ki je nabit na uradni deski tega glasilu »Narodni gospodar« ali pa z
osebnimi vabili. . . .
Horvat Juliji, roj. Seredi, posestnici v sodišča.
Okrožno sodišče • v • Celju, odd. I.,
Okrajno sodišče v Murski Soboti,
Dobrovniku, tožbo radi Din 24.250-— ,
dne 11.' aprila'1933.
dne 28. marca 1933.
s pripadki.
Ustna sporna razprava se določa na
1054
17. maja 1933. ob 9. uri pri tem sodi E 12/33—7.
šču, v sobi štev. 21.
Dražbeni oklic.
402.
Ležeči zapuščini po pok. Horvat Ju
Sedež: .Žalec,' ' '.
' . • Dne
2
0. m a j a 19.3 3. dopoldne
liji, roj. Seredi, pos. v Dubrovniku, se
Dan vpisa: ll.lapriia 1933.
.
postavlja za skrbnika: Török Irena, roj. ob p o l d e v e t i h bo pri podpisa
Besedilo: Savinjska posojilnica v tu
Horvat, pos. v Dobrovniku, ki jo bo za nem sodišču v sobi št. 6 dražba nepre
stopala na njeno nevarnost in stroške, mičnin: zemljiška knjiga Bela, vložna rn, registrovana zadruga z neomejeno
dokler ne nastopi sama ali ne imenuje št. 357: pare. št. 1275/5, hiša, in ратс. zavezo.
1275/5, drvarnica. •
I. Izstopil je iz načelstva: Piki Franc»
pooblaščenca.
Cenilna vrednost: Din 15.015'—.
pos. v Žalcu;
.
_
Sresko sodišče v Dolnji Lendavi,
Najmanjši pomidek: Din 10.010*—.
. 2. pravila so sp izpremenila v § 20.»
odd. IL, dne 9. aprila 1933.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, ki se glasi sedaj:
H*
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražNačelstvo sestoji iz načelnika, n'j©"
P 53/33-1.
1041 benem naroku pred začetkom dražbe, govega namestnika in iz 4-udov načelsicer bi se ne mogle več uveljavljati stva, katere izvoli • občni zbor za eO°
Oklic.
' •
'
; :!'v
Dolnjelendavska hranilnica, d. d. v glede nepremičnine v škodo zdražitelja, leto.
Okrožno sodišče v Celju, odd. !•>
Dolnji Lendavi, po dr. Armimi Strasser- ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem; se opozarja na dražbeni
dne 11. aprila 1933.
' ,V '
ju, odv. v Dolnji Lendavi, je vložila
tožbo zoper Šubiča Ljudevita, fotografa oklic, ki je nabit na uradni deski tega
Zadr. I 20/42; •
\
sodišča.
v Štrigovr, sedaj neznanega bivališča,
Sresko sodišče v Kranju,
radi Din 2500-— s prip.
dne 8. aprila 1933.
Ustna sporna razprava se določa na
*
13. maja 1933. ob 9. uri pri tem sodi
E V 3656/32—8. .
:
1048 St: 3/33-1.
..!A:
šču v sobi štev. 21. , .
403," ;
• •../..,'..e.-''
Ker bivališče tožene stranke.ni zna
Dražbeni oklic.
no, se ji postavlja dr. Cerne Ferdinand, - . D n e 26. m a j a 1933. d o p o l d n e ob
Konkuržni oklic. r 0 l a
odv. v Dolnji Lendavi, za skrbnika, ki d e v e t i h bo pri podpisanem sodišču v
Razglasitev
konkurza o imovini (g ^
Jo bo, zastopal na njeno nevarnost in sobi št. .16 dražba nepremičnin: dvo
stroške, dokler ne nastopi sama ali ne nadstropne h i š e ' v ulici sv. Florijana Szaparya Ladislava, veleposestnika. ; r :
Murski Soboti.
•••
' ••.''•'•••ajkImenuje pooblaščenca.
št. 4 in erionadstropne hiše v ulici
Konkuržni sodnik: dr. šutnjo.^.
Sresko sodišče v Dolnji Lendavi,
sv. Florijana Št'. 6, zemljiška knjiga k*o.
Slavko, starešina - zreškega. sodišča odd. IL,
Ljubljana mesto, vi. št. 99 in 101..
Murski Soboti.
' jfó1
dne 2. aprila 1933.
.
Cenilna
vrednost:
Din
456.24Û-—
in
*
Upravnik maše: dr. Vesnik SW^r ' -,
1025 Din 330.550— (skupaj: Din 786.790/—).
P 28/33-i.
odvetnikov Murski Soboti. •/., ' Ä,'
Najmanjši
ponudek:
Din
525Л00-—.
Oklic.
Prvi zbor upnikov : pri sreskem. &Ш
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
Fujs Kazimir, pos. v Trnju štev, 45, je priglasiti sodišču najpozneje pri draž- šoti v Murski Soboti; dne 8. maja. J - ^
v :
po dr! Černetu Ferdu, odvetniku v Dolnji benem naroku pred začetkom dražbe, ob 9.-uri.'
- • .''
. ;
"<&*'*'''••'•
Lendavi, je vložil proti Gombocu Jo sicer bi se ne mogle, več uveljavljati . • Oglasitveni : rok do 30: junija
Wr?'£jj.:.
žefu, pos. v Gancanih, tožbo radi 163-92 glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
'••
Ugotovitveni
narok
pri'
s
r
e
sk^Viâ
kanadskih dol. m Din 835-— ali skupaj ki je ravnal v dobri veri.
d
i
š
č
u
v
'
Murski'
Soboti
d
n
e
l
Ov^V .
Din 10.014-52 s prip.
V ostalem se opozarja na dražbeni
• Ustna epoma razprava.se določa na oklic, ki je nabit na uradni deski tega 1933, ob 9.,;uri.
Okrožno sodišče v Mariboru,
13. maja 1933 ob 9. uri pri tem sodišču s o d i š č a .
•''.'•.'••
dne 12. aprila 1933.
v sobi štev. 21,
Okrajno sodišče v Ljubljani,
Ker bivališče tožene stranke ni ma
• dne 28. februarja Ì933.
P 29/33—2.

1Q23

:zaar.; н иб/49.
•

•

'

•

*
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•

Konkuržni razglasi

Štev. 32.

Stran 167.

•Por 4/3»—2.
404.

1015

Pora vitalni oklic.

Sa 64/32-82.
408.

Konec poravnave.

1046

Sa 2/33—31.
414.

1021

Potrditev poravnave izven
stečaja.

poravnalnega postopanja o
# Uvedba
Sklep opr. št. Sa 64/32—75, s katerim
imovini dolžnika S ed l a r j a Ivana, neje
sodišče potrdilo poravnavo dolžnika
Potrjuje se poravnava, katero je skle
Protokoliranega trgovca v Ljubljani. Lin
Ivančica Josipa, trgovca v Ljubljani, nil prezadolženec Strelec Ivan, sedlar
hartova ulica 4.
Poravnalni sodnik: dr. Štempihar Ju- Prešernova ul. 54, je postal pravomo in tapetnik v Celju, Glavni trg, s svo
čen* dne 5. aprila 1933.
r
jimi upniki pri naroku,dne 22. marca
i.i, sodnik okrožnega sodišča. v Ljub]
Poravnalno postopanje se izreka za 1933 in ki določa, da je prednostne ter
jani.
končano.
jatve in zahtevke, v katere ne poseza
Poravnalni upravnik: Wissiak Alek
sander, trgovski zastopnik, v Ljubljani, Okrožno sodišče т Ljubljani, odd. III., poravnava v smislu §§ 29., 30. 47. por.
dne 7. aprila 1933.
zak. izplačati prvenstveno, ostali upniki
Miklošičeva cesta.
*
pa
dobijo 40% kvoto, plačljivo v 9 me
''• Narok za sklepanje poravnave pri Sa 45/32-9.
od
1020 sečnih, enakih, zaporednih obrokih,
okrožnem sodišču v Ljubrjani, soba
katerih prvi zapade dne 1. julija: 1933
st. 140, dne 24. maja 1933.
v plačilo. Ti upniki se odpovedo za
:Rok za uglasitev do 18. maja 1933. na
htevkom, presegajočim 40% njihovih
Poravnalno postopanje dolžnika Ko terjatev.
okrožno sodišče v Ljubljani.
Okrožno sodišče v Ljubljani, odd. III., rošca Antona, trgovca v Malahorni, je
Inozemske terjatve se pobotajo v ori
končano.
dne 12. aprila 1933.
Okrožno kot poravnalno sodišče r Celju, ginalni valuti.
Okrožno kot poravnalno sodišče v Celju,
*
odd. L, dne 1. aprila 1933.
•g.
?a 3/33—29.
1011
odd. L, dne 11. aprila 1933.
405.
Sa 63/32—26.
1044
H*
0
Sa 59/32—74.
' 1045
410.
415.
V poravnalni stvari B a h u n a Dra£a, mizarskega mojstra in lastnika po
Sklep opr. št. Sa 63/32—24, s katerim
grebnega zavoda na Jesenicah, Gospo- je sodišče potrdilo poravnavo dolžnikov
Sklep opr. št. Sa 59/32—69, s kate
svetska cesta 51, in Bahtm Neže, po- Krsunovsky Stratonika in Marije, trgov rim je sodišče potrdilo poravnavo dolž
sestaice od ravnotam, se odobruje pri cev z zelenjavo in sadjem na Bledu, je4 nika Vrhunca Jožefa, posestnika in last
silna
poravnava izven konkurza, skle- postal pravomočen dne 16. marca 1933. nika hotela »Astoria« na Bledu, Grad
u 6 1 1 ^ n a poravnalnem naroku pred
Poravnalno postopanje se izreka za štev. 197, je postal pravomočen dne
^krajnim sodiščem v Kranjski gori dne končano.
5. marca 1933.
*• marca 1933 med dolžnikoma Bahu- Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III.,
Poravnalno postopanje se izreka za
?»m Dragom in Bahun Nežo in njunimi
končano.
• dne 29. marca 1933.
Upniki. •
Okrožno sodišče v Ljubljani, odd. III.,
•j.
Okrogle sodišče v Ljubljani, odd. III., Sa 44/32—39.
, .
. dne 7. aprila 1933.
•
1013
•t»
dine 28. marca 1933.
411.
Sa 1/33—55.
• 1051
*
416.
V poravnalni stvari L a h a Ivana,
1^71/32-52.
1043
posestnika in kovača v Lescah št. 39, se
, Med dolžnikom Povoden Francetom,
odobruje prisilna poravnava izven kon
kurza, sklenjena na poravnalnem na trgovcem v Brezmem v Dravski dolini,
.Sklep opr. št. Sa 71/32—50, s kate- roku pred okrajnim sodiščem v Radov in njegovimi upniki pri poravnalnem
l m J e sodišče potrdilo poravnavo dolž- ljici dne 2. novembra 1932. med dolžni naroku dne 3. aprila sklenjena prisilna
poravnava se potrjuje.
^ k a tt. I; Qorec nasi. Auerhammer- kom in njegovimi upniki.
"Rrin, družba z o. z. v Ljubljani, Miklo- Okrožno sodišče v Ljubljani, odd. III., Okrožno sodišče v Mariboru, odd. I I I ,
dne 28. marca
1933.
'dne 7. marca 1933.
iceva
c, registrovana pod firmo I. Go*
ec
nasi. Auerhammer-Ogrin družba z Sa 50/32—51.
1014
• z. v Ljubljani, je postal pravomočen 412.
Qû
o 31. marca 1933.
v Ä °oravnalno postopanje se izreka za
K
Poravnalna stvar M e k i n c a Pavla,
°nčano.
brivca na Bledu-Zagorice št. 12.
°krožno sodišče v Ljubljani, odd. III.,
. Prisilna poravnava izven konkurza, E No. 372.
1018
due 7; aprila 1933.
•
sklenjena na poravnalnem naroku dne
*
31. oktobra 1932. pred okrajnim sodi
ščem v Radovljici med, dolžnikom in
Županstvo občine Jezersko, srez Kranj,
^6/33-34.
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njegovimi upniki, se odobruje.
proda na ustni licitaciji, ki se bo vršila
Okrožno sodišče v Ljubljani, odd. III., v četrtek, dne 4. maja 1933. ob 15. uri
dne 31. marca 4 1933.
v 8 obč. pisarni na Jezerskem, okoli 400
Л-tì
^'Poravnalno postopanje nad imovino, Sa 2/33—69.
v 1012 m stoječega iglastega lèsa iz občinske
ga gozda »pod Kočno«, parcela št. 569,
««čevarja Ivana in Antonije, posestni 413.
kat. občina Zg. Jezersko.
ki* ^gostilničarjev v Zagorju. ..
^ Pred začetkom dr.albe mora vsak drap r i s i l n a poravnava izven, konkurza,
e S ? ' ! e n a P " poravnalnem naroku pred
Poravnalna stvar O s r e d k a r j a Iva žitelj položiti pri dražbeni komisiji vadij
Din 500G"—.
S e k i r a sodiščem v. Litiji dne 31..mar- na, trgovca v Kranju.
Dražbeni pogoji so na vpogled pri
Ivflh 3 - m e d dolžnikoma .Hočevarjem
Prisilna poravnava izven konkurza,
eklenjena na poravnalnem naroku dne županstvu ob uradnih turah.
8 б - ; ^ in Antonijo, in njunimi upniki,
28. februarja 1933 pred okrajnim sodi
«jjutrjuje.'
Županstvo občine Jezersko,
oož
» o sodišč v Ljubljani, odd. Ш., ščem v Kranju med dolžnikom in njego
dne 11. aprila 1933.
vimi upniki, se.odobruje.
dne 6. aprila 19Ö3.
Zupan: Anton Muri.
Okrožno sodišče v Ljubljani, odd. III./
sfc
dne 7. aprila 1933,

Konec poravnave.

Potrditev poravnave.

Konec poravnave.

Konec poravnave.

Potrditev poravnave.

Potrditev poravnave.

Konec poravnave.

Potrditev poravnave.

Razglasi raznih uradov
in oblastev
Razglas o prđdaji lesa.

Potrditev poravnave.

, Potrditev poravnave.

*

'

•

Stran 168.

Sterv. 32.

Št. 692/1 — U. H. F.
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Razpis.

Oblastna uprava bolniškega fonda pri
direkciji drž. železnic v Ljubljani raz
pisuje na podstavi pravilnika za zdrav
niško službo bol. fonda drž. prometnega
osebja:
a) službo honorarnega prometnega
zdravnika za rajon št. II. v Čakovcu, ki
obsega kraje ob progi Čakovec—Kotoriba državna meja od km 69-00 do
km 94-194, z vsemi vmesnimi postaja
mi, postajališči in čuvajnicami;
b) mesto 2. pog. zobozdravnika bol.
fonda v Ljubljani.
Kompelenti za ta mesta morajo:
1. biti doktorji vsega zdravilstva z
diplomo, ki velja v naši državi,
2. biti državljani kraljevine Jugosla
vije,
3. biti popolnoma vešči slovenskega
ali srbskohrvatskega jezika,
4..imeti splošno in lokalno pravico
prak'se.
5. biti zdravi in ad a) imeti zmož
nost razločevanja barv,
6. dati piemeno izjavo, da pristajajo
v polnem obsegu na navedeni pravil
nik,
7. Če je kompetent v državni ali ba
novinski službi, predložiti dovoljenje za
sprejem v službo pri bol. fondu in
8. predložiti detajliran curriculum vitae z navedbo in dokazilom sedanje
službe.
Zdravniki, ki so stari nad 60 let, se
ne bodo upoštevali.
Pravilnik za zdravniško službo bol
niškega fonda državnega prometnega
osebja je na vpogled pri šefu stanice
Čakovec ter pri podpisani upravi, kjer
se zvedo tudi natančnejši pogoji.
Z dokumenti popolnoma opremljene
in kolkovane prošnje naj prosilci vlože
do 6. maja 1933. na oblastno upravo
bolniškega fonda pri direkciji drž. že
leznic v Ljubljani, Celovška cesta št. 4.
Oblastna uprava bolniškega fonda
pri direkciji drž. žel. v Ljubljani,
dne 18. aprila 1933.
*
Štev. 1342/33.
999 3—2

Razglas.
"Direkcija šum v Ljubljani proda na
prvi pismeni licitaciji okoli 10.00C «cg
bukovega oglja. Oglje je na skladišču v
poslopju šumske uprave v Kostanjevici
na Krki, kjer %i ga interesenti lahko
ogledajo.
Licitacija bo dne 5. maja 1933. od
11. ure dopoldne dalje pri direkciji šum
v Ljubljani, Bleiweisova cesta štev. 1,
kjer interesenti lahko dobe vsa ostala
pojasnila in prodajne pogoje.
Direkcija šum kraljevine Jugoslavije
v Ljubljani.

skih del pri zgradbi poslopja za carin
sko pošto in carinske urade na glavnem
kolodvoru v Mariboru
II. javno pismeno ponudbeno licitacijo na
dan 25. aprila 1933 ob 11. uri dopoldne
v sobi št. 5 mestnega gradbenega urada
v Mariboru. Pojasnila in ponudbeni ^pri
pomočki se proti plačilu napravnih
stroškov dobivajo med uradnimi urami
istotam, soba štev. 3.
Ponudbe naj se glase v obliki popusta
v odstotkih (tudi z besedami) na vsote
odobrenega proračuna, ki znaša:
1. za tapetniška dela Din 24.553*—
2. za steklarska dela Din 168.273-88
Skupaj Din 192.826-88
Ponudbe je kolkovatd po § 9 zakona
o izpremembah in dopolnitvah zakona
o taksah z dne 25. marca 1932, službe
ne novine« br. 70—XXIX z dne 26.
marca 1932.
Podrobnosti razpisa so razvidne iz
razglasa o licitaciji v -»Službenih novinah« in na razglasni deski mestnega
načelstva mariborskega.
Mestno načelstvo mariborsko
v Mariboru, dne 7. aprila 1933.
*
St. 788/33.

1007-3-2

Razpis.
Razpisuje se služba zdravnika pri
pravnika v državnem zdravilišču za tu
berkulozo v Topolšici.
Prosilci za to službo morajo imeti po
goje za sprejem v državno elužbp in do
vršeno zdravniško pripravljalno službo
(staž).
Prošnje je vložiti pri kr. banski upra
vi Dravske banovine v Ljubljani, od
delek L, do 30. aprila 1933.
Drž. zdravilišče za tuberkulozo
v Topolšici,
dne 10. aprila 1933.
*
Štev. 1218/33.
1052

Razpis.
Upravni odbor javne občinske bolnice
v Krškem razpisuje mesto pomožnega
zdravnika.
Prednost imajo oni zdravniki, ki so se
brezplačno udejstvovali v tej bolnici.
Prošnje je vložiti do 29. t. m.
Upravni odbor javne bolnice v Krškem,
dne 11. aprila 1933.
*
Štev. 236/33 pr.

rektorat univerze kralja Aleksandra Pr*
vega v Ljubljani, do 29. maja 1933.
Rektorat univerze kralja Aleksandra
Prvega
v Ljubljani, dne 10. aprila 1933.
Rektor: dr. Slavic s. r.

Razne objave
Ad ev. št. 226/2—33.

Objava.
PrekMcujemo objavo, ki smo jo priobčili v »Službenem listu«, štev. 22. z
dne 18. marca 1933, s katero smo spo
ročili izključitev Dragotina Košema iz
članstva SGRJ in odvzem njegovih funk
cij ter sporočamo, da je Izvršilni odbor
SGRJ kot kompetentni forum v skladu
s sklepi Centralne Uprave na seji z dne
13. aprila t..I. izključitev Dragotina Ko
šema anuliral ter imenovanemu priznal
upravičenost do nadaljnjega izvrševanja
funkcije predsednika ljubljanske po
družnice ter do izvrševanja vseh njego
vih funkcij, bodisi v podružnici ali •
centralnih forumih.
V Ljubljani, dne 18. aprila 1933.
B. K. Jošt
Fran Regel
sekretar SGRJ.
predsednik SGRJ*
.
.
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Objava.
Podpisani izjavljam, da nisem plačnik
za dolgove g. Marije Deu (moje žene)».
Ljubljana, ali kogarkoli drugega.
Deu Julij,
Ljubljana, Terdinova ul. 8/И«j;

1042

Objava.

Rektorat univerze kralja Aleksandra
Prvega v Ljubljani razpisuje mesto .iz
•j»
rednega profesorja za romansko filolo
Štev. 2888/335—1933.
081—3—3 gijo na filozofski fakulteti.
#
Razglas o licitaciji.
Prošnje, opremljene s prilogami po
Mestno načelstvo v • Mariboru razpi čl. 3. zakona o uradnikih, je'vložiti nà
suje za izvršitev tapetniških, in steklar

8

Podpisani sem izgubil orožni И .^
glaseč se na puško dvocevko, ki ml i 0
bil izdan od sreskega načelstva "V tfi'.
škem pod No. 5886 z dne 10. januar
ja 1929., štev. registra 372., ter ga pro
glašam za neveljavnega.
t.
* Kovač Ivan s. 1018

Objava.
Izgubil sem dovoljenje za zaposlite?"
v kraljevini Jugoslaviji, izdano od k10**
ljevske banske uprave na ime: i 2 *
Oskar Loeser, rodom iz Uharske № a *
ddšte, pristojen v Retz, Spodnja Avstrija?
Proglašam ga za neveljavno.
Inž. Loeser Oakar s. T.

*

984—3—3

Razglas.

1053

1049

Objava.

8
Izgubila sem izpričevalo II. razrô?
и
dekliške meščanske Šole v М Ж
ni VII iz leta 1931. na ime: P e 6 4 £
Pavla, rodom iz Kranja. Proglašam Д.,
za neveljavno.
Pesnik Pavla s. '•

Izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine, urednik: Pobar Robert v Ljubljani.
Tiska In zalaga: Tiskarna Merkur, y Ljubljani; njen predstavnik: Ö. Michâlek v Ljubljani'

;W,«|

Poštnina plačana v gotovini.

KR A L J E V I N A

JUGOSLAVIJA

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

V LJUBLJANI, dne 22. aprila 1933.

Letnik

rv.

VSEBINA
219. Zakon o pogodbi glede socialnega zavarovanja med kra 221. Sestava izpraševalne komisije za drž. strokovni- izpit
ljevino Jugoslavijo in republiko Avstrijo kakor tudi o
šumarskih uradniških pripravnikov. .
. ,
zapisnikih, ki so sestavni del te pogodbe.
222.
Objave
banske
uprave
o
-pobiranju
občinskihtrošarin
v
220. Uredba o izpremembi uredbe, s katero se določajo äte1. 1933.
< vilo, in sedeži javnih beležnikov (notarjev).
•

Zakoni
in kraljevske uredbe.
. .
• •••

.

Pogodba
med kraljevino Jugoslavijo in republik«
Avstrijo glede socialnega, zavarovanja.

JJJJ... .
:;

-

r

m

'{>'••• :

ALEKSANDER L,
po milosti božji in narodni Volji kralj
objavijatoo: wèem in vsakomur, da sta

dne 21. julija 1931., kakor tudi zapisniki, ki so sestavni
del omenjene pogodbe, katerih besedilo y srbsko^hrvaškem in nemškem jeziku se glasi:

Jugoslavije,

narodna ; skupščina kraljevine Jugoslavije,
sklicana ž ukazom z dne 23. septembra 1931. na izred
ao .zasedanje za dan 7. depembrä 1931., v svoji 55. redni
seji, ki jo je imela dne 18. oktobra 1932. v Beogradu, in

senat kraljevineJugoslavije,
sklican z ukazom z dne 28. novembra 1931. na izredno
zasedanje za dan 11. januarja 1932., v svoji 40. redni
seji, ki jo je 1 imel dne 19. oktobra 1932. v Beogradu,
• sklenila in da smo Mi potrdili in proglašamo-

zakon
»•-.
ò pogodbi glédfe socialnega zavarovanja med kraljevino Jugoslavijo in
^publiko Avstrijo, sklenjeni in podpisani na Dnnâju dne 21. julija 1931.,
kakor tudi o zapisnikih, ki so sestavni
.
del te pogodbe,*

Njegovo Vel.čanstvo kralj Jugoslavije in zvezo!
predsednik, republike Avstrije sta se sporazuràelay da
uredita, s pogodbo, medsebojna razmerja, v. območju, so
cialnega zavarovanja V ta namen sta imenovala да po
oblaščence:
•
N j e g o v o . V e l i č a n s t v o ' k r a l j -Jug'os.l'avi j e :
gospoda d r j a. G . B . A n d e l i n o v i c a , izredne
ga, poslanika in pooblaščenega ministra v republiki Av
striji, in
gcppoda d r j a. M a r k a T u j k o v i ć a , svetnika
ministrstva za socialno-politiko in narodno zdravje,
zvezni
predsednik
гериЛхНке ' Avs-t r i j e :
gospoda d r ja. ' J o h a n n a S c h o b e r . j a , vioe•kanolerja, in
-.
.
..-. .gospoda d r j a. R o b e r t a K e r b e r j a , svetnika
' z veznega ministrstva za socialno upravo,
•ki so se po izmeni svojih pooblastil, spoznanih v do
bri ш pravilni obliki,: sporazumeli o naslednjem:.

A. O b č n i p r e d p i s i .
..
' Člen 1.
Ta pogodba se nanaša na:
Џ se glasi;
• - .
1. zavarovanje delavcev (vštevši kmetijske) in name
ščencev za bolezen;
.••;':,:••,':::..;•••: ;
§. t y,
v
'2. zavarovanje delavcev (vštevši'kmetijske) in na
Odobruje ee in zakonsko moč dobiva pogodba glede
^ i a l n e g a ; zavarovanja imed krađjevino Jugoslavijo in meščencev za nezgode; • ' ' • . '
3. zavarovanje za onemoglost;
^publiko A-vetrijo, sklenjena i n podpisana na Dunâjil
4. pokojninsko zavarovanje pri bratovskih skladbi
^ *''SSitlžbene' novine kraljevine Jugoslavije« z dne- cah; / ' . '• •' -.*& decembra 1932^šL 2 0 Ш Ш Ш 0 4 . .
.
5. aotopiriinsko zàvaiìovanie nameščencev.

Hite'..

v

498

33. kos.

Pri tem veljajo ureditve jugoslovanskih državnih i
(*) Ce spada nezgoda, ki se je pripetila v eni državi
prometnih naprav o zavarovanju za bolezen in nezgode pogodnici, pod zakone o zavarovanju za nezgode druge
kakor tudi pokojninski sklad osebja »Rečne plovitve kra države pogodnice, veljajo predpisi teh zakonov tudi toliljevine Jugoslavije« za ustanove" socialnega zavarovanja ko, kolikor gre za druge odškodninske zahtevke, ki se
. po točkah 1., 2. in 5.
uveljavljajo zbog nezgode po zakonih prve države; io
Člen 2.
velja tudi takrat, kadar spada podjetje pod zakone o
Obe državi izenačujeta glede dajatev iz gran soci zavarovanju za nezgode samó v eni državi pogodnici.
alnega zavarovanja, navedenih v členil 1., pripadnike Ta predpis se mora uporabljati ustrezno tudi na ostale
druge države pogodnice, in preostale člane njih rodbine grane5 socialnega zavarovanja, omenjene v členu 1.
( ) Ce se uporabljajo pravni predpisi ene države po
z lastnimi pripadniki in preostalimi člani njihovih rodbin.
godnice po odstavkih 0),.(>) in C), so pristojni za izvaja
nje socialnega zavarovanja zavodi, oblastva in sodišča
Člen 3.
socialnega zavarovanja te drŽave.
0) Ko se izvajajo grane socialnega zavarovanja,
(") Ce so se placati prispevki zavarovalnemu zavodu
omenjene v členu 1., se načeloma uporabljajo pravni ene države pogodnice, pa bi se bili morali plačati zava
predpisi tiste države pogodnice, na katere ozemlju se rovalnemu zavodu druge države pogodnice, se smatra
opravlja delo, odločilno za zavarovanje. Od tega pravila prvi zavarovalni zavod z pristojnega, dokler se pristoj
a
se izvzemajo ti-le primeri:
nost sporazumno ne ugotovi ali dokler se spor o pri
a) Ce pošlje podjetje (poslodavec), ki ima svoj sedež stojnosti pravnomočno ne reši. Upostavitev zakonskega
na ozemlju ene države pogodnice, svoje delavce, od stanja velja samo za prihodnost.
nosno nameščence zaradi začasnega zaposlovanja na
H Odredbe tega člena ne veljajo za moštvo ladij
ozemlje druge države pogodnice, je -uporabljati za dobo (vlačilcev itd.), ki plovejo po Dunavu in vodah, ki so z
enega leta pravne predpise tiste države, na katere ozem njim v zvezi, niti za ostalo osebje, zaposlovano stalno
lju je sedež dotičnega podjetja (poslodavčev). Pravni na teh ladjah, niti za moštvo zračnih prevoznih sredstev;
predpisi te države veljajo tudi za zaposlovanje, ki zahteva vendar se s tem ne poseza v predpise za uslužbence
po svojem značaju, da bivaj zaposlovana oseba pogosteje »Kečne plovitve kraljevine Jugoslavije«. Odstavek (2) se
na ozemlju druge države pogodnice, če ne traja njeno uporablja ustrezno.
bivanje v poedinem primeru dalj nego šest mesecev.
Člen 4.
b) Glede zavarovanja uslužbencev:
(') Ko se izvajajo grane socialnega zavarovanja,
1. javnih prometnih naprav v eni državi pogodnici,
ki so zaposleni na ozemlju druge države pogodnice bodi omenjene v členu 1., morajo dajati sodišča, upravna
si začasno, bodisi na stičnih progah ali na obmejnih oblastva m zavarovalni zavodi ene države pogodnice
postajah trajno, bodisi pri »Rečni' plovitvi kraljevine sodiščem, upravnim oblastvom in zavarovalnim zavo
Jugoslavije« kot stalni uslužbenci ali v pripravljalni dom druge države pravno in upravno pomoč v istem ,
ODsegu, kakor če bi šlo za izvajanje lastnega socialnega
službi za stalno zaposlitev;
2. podjetij ene obeh držav, njenih teritorialnih teles zavarovanja. Zlasti preizkusijo zavarovalni zavodi ene .
(banovin — zveznih dežel, občin) in njenih javnih skla države pogodnice na predlog, prav tako, kakor če bi šlo
dov, M so zaposleni na ozemlju druge države pogodnice, za izvajanje lastnega socialnega zavarovanja, ali še traja
se uporabljajo pravni predpisi tiste države pogodnice, pravica do prejemkov 'tistim osebam, ki prejemajo od
škodnino od zavarovalnega zaveda druge države pogod
kjer je sedež tiste naprave obrata, kateri so takšni usluž
nice, m skrbe za zdravniške preglede. Nadalje ugotav
benci v svojih personalnih zadevah podrejeni. Pri jugo
ljajo oblastva v istem obsegu, kakor pri izvajanju
slovanskih državnih železnicah, »Rečni plovitvi kraljevi
lastnega zavarovanja, v dvomljivih ali nujnih primerih
ne Jugoslavije«, pri avstrijskih zveznih železnicah in pri
tudi po uradni dolžnosti vse, česar je treba za razjasni
obojestranskdh poštnih upravah je odločilen sedež nad tev stvarnega položaja.
rejenega upravnega oblast va.
( s ) Odstavek (') velja ustrezno tudi za izvajanje bol
Za podjetje po predpisih pod* a) in b) se smatra tudi
Jilialka ali kakšna druga stalna naprava, ki jo osnuje niškega zavarovanja avstrijskih zveznih nameščencev.
( ) Za pravno (vštevši izvršilno) pomoč velja, koli
podjetje s sedežem v eni državi pogodnici v drugi državi
kor s to pogodbo ni odrejeno kaj drugega, ustrezno
pogodnici.
c) Glede zavarovanja uslužbencev obojestranskih di pogodba z dne 1. maja 1928. o vzajemnem pravnem
plomatskih in poklicnih konzularnih predstavništev in občevanju (»Službene novine kraljevine Jugoslavije«
ostalih uradov (carinarnic itd.) ene države pogodnice s št. 60 iz 1. 1929., »Österreichisches Bundesgesetzblatt«
sedežem v drugi državi pogodnici, se uporabljajo pravni St. 100 iz 1. 1929.).* Izvršne odločbe (plačilni nalogi,
predpisi države, ki jih je odposlala, če pripadajo usluž izkazi zaostankov) zavarovalnih zavodov o izterjevanju
benci tej državi. To velja tudi za zavarovanje oseb, ki jih prispevkov in ostalih terjatev iz zavarovalnega razmer
zaposlujejo starešine, člani in ostali uradniki omenjenih ja, o katerih se mora, če nastane spor, reševati p<*
uradov. Če pa zahteva poslodavec (službodavecj to pri upravni poti, so pri tem izenačene s pravnomočnimi in
•ustanovitvi službenega razmerja, veljajo pravni predpisi izvršnimi plačilnimi nalogi civilnih sodišč Namesto
uradnega potrdila, označenega v členu 45., odstavku (*),
države, ki jih je sprejela.
p o g o d b e
AI\J'
> Potavi najvišje upravno oblastvo na
(2) Najvišji upravni oblastvi obeh držav pogodnic
odločbo
(plačilni
nalog, izkaz zaostankov) s pečatom in
smeta z medsebojnim sporazumom v poectinih primerih
podpisom
zaznamek:
»Izdano zaradi izvršbe«.
odstopiti od ureditve, določene v odstavku (*).
{*) Terjatve zavarovalnih zavodov ene države ' po
(') č e velja za podjetje (poslodavca) s sedežem v
eni državi pogodnici ob zaposlovanju v drugi državi po godnice po zaostankih prispevkov uživajo pri izvrSM
godnici po prednjih predpisih pravo te države, se kakor tudi v stečajnem ali poravnalnem postopanju ?
smatra zaposlitev za podjetje v smislu tega prava.

* »Uradni list« št. 130/31 iz 1. 1929.

•
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drugi državi pogodnici iste ugodnosti, kakor podobne
terjatve zavarovalnih zavodov te države pogodnice.
Člen 5.
( J ) Glede obsega, v katerem je treba povrniti izdat
ke za pravno in upravno pomoč po členu 4., veljajo
predpisi tiste države, kateri pripada naprava, ki je
pomoč dala.
(') Zahtevki za povračilo po odstavku (*) dospevajo
takrat, ko se konča uradno postopanje, zbog katerega
so ti stroški nastali, kolikor ni med obema prizadetima
napravama dogovorjeno kaj drugega. Poravnati se mo
rajo v enem mesecu po priobčitvi, in to v tisti valuti, v
kateri so nastali. Ob zamudi se morajo plačati tudi
6% ne obresti od dne dospelosti.
Člen 6.
(•*) Dolžnosti prijave, ki je predpisana po zakonih
ene države pogodnice, se lahko zadosti tudi s prijavo pri
zavarovalnem zavodu druge države pogodnice. Podrob
nejše predpise izdajata sporazumno najvišji administra
tivni oblastvi obeh držav.
(2) Ko se vlagajo pravna sredstva po predmetih
gran socialnega zavarovanja, omenjenih v členu 1., se
smatrajo zakonski roki za ohranjene tudi takrat, kadar
je prispelo pravno sredstvo pravočasno h katerikoli
. napravi druge države pogodnice, ki je pristojna za spre
jemanje pravnih sredstev v območju socialnega zavaro,, .vanja. V teh primerih, se mòra oddati vloga s pravnim
'„.Sredstvom takoj': ' .
'
*
če je pristojna za odločitev o pravnem sredstvu
jugoslovanska naprava, osrednjemu uradu za- zavarova
nje delavcev v Zagrebu;
£<?0i če je pristojna za odločitev.avstrijska naprava, zvez
nemu ministrstvu za socialno upravo (Bundesministerium
für soziale Verwaltung) nà Dunaju. Ta vloga se sme
it
vročiti tudi neposredno tisti napravi, ki je pristojna za
odločitev o pravnem sredstvu.

Člen 9.
Predpisi o oprostitvah ali o olajšavah glede kolkovin ali pravnih pristojbin, ki veljajo v eni državi pogod
nici za izvajanje lastnega socialnega zavarovanja, so na
isti način v korist tudi izvajanju socialnega zavarovanja
druge države pogodnice.
B. P o s e b n i p r e d p i s i .
I. Zavarovanje za bolezen.
Člen 10.
(0 Bivanje v obmejnem pasu druge države ^pogodnice ne velja za bivanje v inozemstvu glede opravljanja
dajatev iz zavarovanja za bolezen in glede pravice,
zavarovati se prostovoljno za bolezen. Za obmejni pas se
smatrajo ozemlja, ki so določena v sporazumu o ureditvi
obmejnega prometa (priloga E k trgovinski pogodbi med
kraljevino Jugoslavijo in republiko Avstrijo z dne 3. sep
tembra 1925.)* ali ki se določijo v prihodnje, če se ta
sporazum izpremeni.
(*) Če oboli zavarovanec v drugi državi' pogodnici
1
zunaj obmejnega pasu [odstavek i )], ima pravico do
dajatev iz zavarovanja za bolezen, ki mu pripadajo od
njegovega zavarovalnega zavoda, dokler, se. zbog svojega
zdravstvenega stanja ne more vrniti na ozemlje države,
v kateri ima njegov zavarovalni zavod svoj sedež."Notra
njemu, zakonodajstvu je prepuščeno, določiti, ali naj daje
zavarovalni zavod. dajatve neposredno ali pa najprej
preko poslodavca.
Člen 11.

(*) Če gre za bivanje v obmejnem pasu, sme zave
zan^, zavarovalni zavod ali sam opravljati ali pa kakšen
zavod bolniškega zavarovanja druge države pogodnice
zaprositi, da ta te dajatve opravlja; y tem in v onem
primeru obstoji pravica, dobivati zdravila v. lekarnah
obmejnega pasu po predpisih, ki veljajo za domače
zavarovalne zavode za bolezen; v prvem primeru obračunijo lekarne po tisti krajevni blagajni, ki je za sedež
Č}en 7.
lekarne pristojna.
••
' •••
' • (*) Konzularni predstavniki obeh držav pogodnic se
(*) Če opravlja zavezani zavarovalni zavod dajatve
smatrajo za pooblaščene, zastopati delavce, odnosno na
meščence državljane svpje države pri vseh zavodih, v obmejnem pasu sam, imajo njegovi organi pravico,
oblastvih in sodiščih socialnega zavarovanja druge drža vršiti nadzorstvene funkcije v obmejnem pasu. Zavaro
ve pogodnice. V istem obsegu, kakor prizadete osebe valni zavod je zavezan predložiti pristojnemu politične
mu oblastvu na zahtevo vsak čas spisek teh nadzorstve
. same, imajo pravico vpogleda v razprave.
nih organov. To oblastvo lahko poedinim osebam z
s
( ) Odstavek (*) velja tudi za tiste, osebe, katerim je navedbo razlogov ugovarja; take. ugovore je treba upo
ena dTžava pogodnica posebej poverila zaščito izselnikov števati.
in ki so kot take prijavljene najvišjemu upravnemu
( s ) Če zaprosi zavezani zavarovalni zavod kakšen
oblastvu druge države pogodnice. » • •
zavarovalni zavod za bolezen druge države pogodnice,
naj opravlja dajatve v obmejnem pasu, mora opravljati
Člen 8.
,
ta-te dajatve po predpisih, ki/veljajo za zavod, ki g a je
C1) Vloge, ki j i h pošiljajo pripadniki ene države zaprosil. Zaprošenemu zavodu še povrnejo dejansko
Pogodnice zavodom, oblastvorii in sodiščem socialnega izdani stroški; za povračilo stroškov za dajatve y naravi
zavarovanja druge države pogodnice, se ne smejo zavra veljajo tiste pristojbinske postavke, ki jih mora uporab
č a t i zato,,ker so spisane v jeziku prve države.
ljati zaprošeni zavod za svoje zavarovance. Odstavek (*)'
(') Dopisi, ki jih pošiljajo zavodi, oblastva in sodi člena 5. velja ustrezno. Prizadeti zavarovalni zavodi
šča socialnega zavarovanja ene države pogodnice, pri se smejo o tem podrobneje sporazumeti.
padnikom druge države pogodnice, morajo biti sestav
.(*) Obojestranski zavarovalni zavodi smejo skleniti
ljeni v uradnem jeziku prve države. Prevod v uradnem
sporazume
po načelih odstavka (») tudi za tiste primere,
Jeziku druge države pogodnice <• je treba priložiti v tistih
v
katerih
so
zavezani opravljati dajatve v krajih druge
Primerih, ko gre za odločbe, a vloga ni sestavljena v
4f
države
pogodnice
zunaj obmejnega pasu.
a d n e m jeziku prve države. Drugače je treba po možn
5>8ti priložiti prevode tistih spisov, ki se pošiljajo p.ri* >Uradni liste št. 368/69 iz 1. 1926.. odaoeno >SlužPadaikom druge države jBOgodgice y. inozemstvo.
.
heju.ljsU št. 44Ì6 k - l 1933. •
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Člen 12.

Javna bolnica ene države pogodhice sme sprejeti za
varovanca druge države pogodnice, ki je obolel na
ozemlju prve države, v oskrbo ob stroških njegovega
zavarovalnega zavoda samo, če je ta odredil, naj. se
sprejme, ali če bolnikovo stanje ne dopušča, da bi ga
zavrnili. V prvem primeru trpi zavarovalni zavod oskrb
ne stroške, kolikor je pristal na zavodsko zdravljenje.
V drugem primeru ima bolnica pravico do oskrbnih
stroškov občnega pristojbinskega razreda (po najnižji
oskrbni tarifi) samo za čas, dokler je bolnik za prevoz
nesposoben in ni izčrpal pravice do boleznine. Če je
bolnik sposoben za prevoz, obstoji pravica do povračila
oskrbnih stroškov, če je bil zavarovalni zavod o spre
jemu y bolnico v 8 dneh obveščen, in to za čas, ki je
za bolnično zdravljenje potreben, najdalj pa do izteka
8 dni, odkar je dospela odredba zavarovalnega zavoda,
ki določa drugače; dolžnost plačevanja pa prestane vse
kakor s prestankom pravice do boleznine, če je dokaza
no, da je zavarovalni zavod javil bolnici prestanek pra
vice do boleznine v 3 dneh, kar ga je bolnica o bolni
kovem sprejemu obvestila.
Člen 13.
(') Za opravljanje dajatev iz zavarovanja za bolezen,
njihovo trajanje in njih višino kakor tudi za pravico,
zavarovati se prostovoljno za bolezen, se časi zavarova
nja za bolezen v drugi državi pogodnici, za katere so se
prispevki plačevali ali ki so tekli od prijave (oblastvene
ugotovitve zavarovalne dolžnosti), upoštevajo na isti
način, kakor če bi se bili dovršili ob sicer enakih raz
merah v domači državi.
(3) Če bi imel zavarovanec ob istem času pravico
do r dajatev ä iz kakšnega še obstoječega in kakšnega "že
prestalega zavarovanja aH iz dveh.prestalih za\erovanj,
in to proti zavodom obeh držav, mu gredo dajatve samo
od tistega zavoda, pri katerem je še obvezno zavarovan
ali pri katerem je iz obveznega zavarovanja nazadnje
izstopu.
.' . '
(*') Pravica, zavarovati se prostovoljno za bolezen,
počiva, dokler je zavarovanec na ozemlju druge države
pogodnice zaposlen pri poslu, ki ga zavezuje, zavaro
vati se za bolezen.
II. Rentna zavarovanja,
a) O b č n e o d r e d b e .

avstrijske državljane, če doplačajo za vsak mesec, ki se
jim popolno vračuni, 8%, za vsak mesec,, ki se jim
vračuni s polovico, 4%, za vsak mesec, ki se jim vračuni
z %, pa 8 / 3 % prispevne osnove ob času dokupa s 6%
obresti, računjenih od meseca, za katerega se zahteva
vštetje. Zavarovalni zavod sme dovoliti porazdelitev do
plačila na največ tri leta.
(3) Kolikor je p o ' zakonih ene države pogodnice
prejemanje rentnih dajatev v inozemstvu tudi za njene
državljane zavisno od izpolnitve izvestnih predpisov,
izdanih zaradi reda, veljajo ti predpisi .tudi za držav-,
ljane druge države pogodnice.
(*) Vsaka oseba, ki zahteva dajatev iz rentnega'za-.'.
varovanja ene države pogodnice, mora naznaniti zavaro
valnemu zavodu, katere dajatve uživa ali zahWa' iz
rentnih zavarovanj druge države pogodnice.
(5) Če obstoji pravica -do rente samo iz zavarovanja
v eni državi, a ima upravičenec svoje.redno domovališče v območju druge države, se mu sme na njegovo
zahtevo renta, če ne doseže zneska 40 dinarjev ali. 5
šilingov na mesec, odkupiti s trikratnim letnim zneskom;
rente, ki ne dosezâjo zneska 120 dinarjev ali 15 Šilingov
na mesec, se lahko izplačujejo v rokih, daljših od me
seca dni.
b): Z a v a r o v a n j e
-

za n e z g o d e .

Člen 15.

Poslodavcem se ne smejo predpisati višji prispevki
za zavarovanje za nezgode zato, ker je sedež njih obrata
na ozemlju druge države pogodnice. •..•-•.;
Člen 16. .

;

Predpisi* člena 11. veljajo lüdi za "zdravljenje, po- ;
vzfočeno z obratno1 nezgodo. .
-

••

Č l e n 17.

• '

.

Pri zavarovanju za nezgode je treba pri izračunu
letnega zavarovanega zaslužka upoštevati za odmerorente tudi zaslužek med časom, ko-je bila oseba zavaro
vana v drugi državi pogodnici,-če je to.za zavarovanca
ugodnejše.
c) P o k o j n i n s k o z a v a r o v a n j e
..Člen 18. .

nameščencev:
'.'.."'

O Med jugoslovanskim in avstrijskim pokojninskim *
zavarovanjem nameščencev se upostavlja.. razmerje vza
.(') Bivanje na ozemlju druge države pogodnice, jemnosti (reciprocitete). - .. -' - .
':'•',•<•
2
dalje bivanje v tretji državi, če je zavarovalni zavod
( ) Ce so se plačali prispevki za kakšnega zavaro
nanje pristal, se glede dajatev iz rentnih zavarovanj vanca tako za jugoslovansko kakor za avstrijsko zavaro
(člen 1., točke 2. do 5.) in glede morebitnih dokjad k vanje, se seštejejo ti prispevni časi (pravi prispevni časi)
dajatvam, če.pripada upravičenec eni državi pogodnici,. za ohranitev pričakovanja,.za izpolnitev dobe čakanja in
ne smatra za bivanje v inozemstvu. . .
glede pravice, zavarovati se prostovoljno; s temi pravimi
. (») Glede uporabe §§ 126., odstavka 1, št. 3.,'l27., prispevnimi časi vsake ; države pogodnice so izenačeni
odstavka 1, Št. 3. i n 4., in odstavka 2, črke b), kakor tudi tudi vsi drugi časi, če in kolikor učinkujejo po njenem
§ 128. avstrijskega zakona o zavarovanju nameščencev, pravu v omenjenih smereh. Kolikor j e . predpisano za
dalje § 252/ avstrijskega zakona za zavarovanje delavcev .pripad starostne rente posebno število prispevnih mese
In § 238.' avstrijskega zakona o zavarovanju kmetijskih cev, -se prispevni časi tudi- seštevajo. Ce se časi v obeh
delavcev obojestranski državljani niso izenačeni. Vendar državah ujemajo, se računijo samo enkrat., ','-...
smejo jugoslovanski državljani v šestih mesecih po uve
(*) Casi bolezni,, ki jih je. po • zakonodajstvuenë
ljavitvi te pogodbe zahtevati, da se jim časi, omenjeni države pogodnice -vračuniti kot odškodninske čase, kakor
v navedenih predpisih. avstrijskega zakona o zavarova tudi časi, za, katere se plačuje v ,eni državi -pogodnici
nju nameščencev, vračunijo po pogojih, ki veljajo, za priznalna Dristojbina, ohranjajo pričakovanje tudi v:
Člen 14.
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drugi državi pogodnici. Uživanje rente za onemoglost
(starost) v eni državi pogodnici velja kot odškodninski
čas za ohranitev pričakovanja tudi v drugi državi pogod
nici. Ostale odškodninske čase vračunavajo zavarovalni
zavodi vsake države pogodnice po" svojem notranjem
zakonodaj stvu.
(*) Ko nastopi zavarovani primer, plačajo zavaro
valni zavodi obeh'držav pogodnic tisto rento, do katere
ima zavarovanec pravico po domaČih predpisih; pri tem
je upoštevati odstavka (2) in (8)4 tega člena. Od popol
nega osnovnega zneska, kakor tudi od dajatev in doklad
k dajatvam, katerih znesek ni zavisen od pridobljenega
prispevnega časa, pa je treba plačati samo tisti del, ki
ustreza razmerju med pravim prispevnim časom v do
tični državi [odstavek (*)] in vsoto pravih prispevnih
časov v obeh državah; pri tem se priračunijo pravim
prispevnim časom izenačeni časi [odstavek (*)], če na
stopi dajatvena dolžnost zavarovalnega zavoda druge
države pogodnice samo zbog njih upoštevanja. Znižba ne
nastopi, če v eni državi pogodnici ni vračunljivih več ko
dvanajst prispevnih mesecev; v tem primeru ni nobene
pravice proti zavarovalnemu zavodu te države pogodnice.
Člen 19.
Člen 18. velja ustrezno tudi za povračilo prispev
kov, za prispevek za opremo kakor tudi za. enkratno
odpravnino; vendar pa za odpravnino poslednji stavek
ne velja.

tovitvijo svojo veljavo. Isto velja, če je nastala v okolnostih, ki so po določbah te pogodbe, odločilne za ugo
tovitev dajatev, izpremetnba.
Člen 24.
Zavarovalni zavodi obeh držav se lahko sporazume^
jo o tèm, da izplačuj en zavod tekoča plačila, ki jih je
treba dovoljevati po gorenjih predpisih, v celoti; drugi
zavod mu vrača' zaporedno zneske, ki njega obreme
njujejo.
Člen 25.
(*) Kolikor zaposlitve pripad,- izmero ali nadaljnje
uživanje tekočih ali enkratnih plačil iz pokojninskega
zavarovanja izključujejo, preprečujejo ali omejujejo, so
zaposlitve, ki se opravljajo v drugi državi, pogodnici,
izenačene z zaposlitvami v domači državi.
.-..-•
(3) Če so bili prispevki v opreki s predpisom od
stavka (*) vrnjeni, ostane povračilo v veljavi.
Člen 26.
Ce se uporabljajo predpisi členov
računi za osnovno rento pokojninskega
plovitve kraljevine Jugoslavije« 30%, za
prvih 10 letih članstva pa 2% osnove za
č) P o k o j n i n s k o z a v a r o v a n j e
skladnicah.

pri

18. do 25., se
sklada >Rečne
letno zvišbo v
odmero.
bratovskih

Člen 20.
Člen 27.
Ce je skupna dajatev, izračunana po predpisih
Predpisi členov 15. do 25. veljajo ustrezno tudi v
člena 18., manjša od dajatve, do katere bi upravičenec razmerju med jugoslovanskim in avstrijskima pokojnin
imel pravico v eni državi, pogodnici po predpisih te drža skim zavarovanjem pri bratovskih skladnicah s tem, da
ve in nat,obnovi prispevnega .časa, prebitega, y tej državi, se dajatev dovoljuje samó, če je vsota iz obojestranskih
mora-zavarovalni zavòd'te države zvišati:dajatev, ki ga količnikov med domačim vračunljivim prispevnim-časom'
obremenjuje, za toliko, kolikor ta razlika znaša; zaradi in časom čakanja enaka ali večja od ene; če imajo
primerjave je treba izhajati od zlate relacije obeh valut. dotični domači zavarovalni zavodi različne čase čakanja,
Pri tem se'seštejejo vse rente preostalih članov rodbine velja čas čakanja tistega zavarovalnega zavoda, ki je bil
po enem zavarovancu kot ena dajatev, če .pripada iz poslednji pristojen. Za osnovni znesek jugoslovanskega
zavarovanja. v eni državi pogodnici enkratno plačilo, • v ; pokojninskega zavarovanja pri bratovskih skladnicah se
drugi državL pogodnici pa zaporedno plačevanje, se pre jemlje 8% vračunljivega zaslužka, kot letni zvišek v
računi zaradi primerjave plačilo iz zavarovanja druge. čakalnem roku pa 2-4% tega zaslužka.
države pogodnice po načelih zavarovalne tehnike v pla
čilo takšne vrste, kakršna pripada iz lastnega zava
d) P o k o j n i n s k o z a v a r o v a n j e n a m e š č e n c e v i n
rovanja.
pokojninsko zavarovanje pri bratovskih
ч
Člen 21.
skladnicah.
č e se po predpisih ene države pogodnice renta glede
oa drugo rento zniža ali miruje, sta si ustrezna jugo
slovanska in avstrijska renta enaki.-Najvišji upravni
oblastvi izdasta podrobnejše predpise o'izvrševanju te
odredbe.
člen 22.
Zavarovalni zavodi obeh. držav pogodnic ugotove
dajatve, ki jih morajo dovoljevati, in izdajo o tem pismen
odlok. Ustreznemu zavarovalnemu zavodu druge države
je treba predhodno dati priliko, da se izjavi, če so plača°i prispevki zavarovalnim zavodom v obeh državah.

C. K o n č n i p r e d p i s i .

Člen 23.;

Člen 29.

Če je ugotovil zavarovalni .zavod neko dajatev; pa
* Upošteval popolnoma predpisov te pogodbe, se mora
dajatev na osnovi predpisov te pogodbe iznova ugotoviti,
tudi če so pogoji za dajatev že izpolnjeni s prispevnimi
* a s i v lastni državi. Prejšnja odločba izgubi z novo ugo

Najvišje upravno oblastvo vsake države pogodnice
izda, kolikor je to za njegovo območje potrebno, samo
stalno odredbe zaradi izvrševanja te pogodbe.. Tako
izdane odredbe je priobčiti.najvišjemu upravnemu oblastvu druge, države pogodnice,

ђ

s*,.-

Člen 28.
Predpisi člena 27. veljajo ustrezno tudi v. razmerju*
med jugoslovanskim (avstrijskim) pokojninskim zavaro
vanjem nameščencev in avstrijskim (jugoslovanskim)
pokojninskim zavarovanjem pri bratovskih skladnicah;
vendar pripadajo redne dajatve pokojninskega zavaro
vanja' nameščencev samo, če bi pripadale ob sicer enakih
pogojih tudi pri istovrstnem prehajalnem zavarovanju v
državi sami.
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Člen 30.

Najvišji upravni oblastvi obeh držav pogodnic se
sporazumeta o tem, kako naj se kar najpriprosteje in s
kar najmanjšimi stroški opravljajo vročitve in izplačila
za izvrševanje socialnega zavarovanja z ozemlja ene
cifiave na ozemlje druge države pogodnice.
Člen 31.
Najvišji upravni oblastvi obeh držav pogodnic se
pooblaščata, da smeta z medsebojnim sporazumom pred
pise dela B. te pogodbe dopolniti ali izpremeniti; prav
ta.io se pooblaščata, da se smeta sporazumeti, čim se
izvede invalidsko zavarovanje v obeh državah, na osnovi
načel, ustanovljenih v delu B. te pogodbe o vzajemnosti
v razmerju med invalidskimi zavarovanji obeh držav,
kakor tudi v razmerju med invalidskim zavarovanjem
ene države pogodnice in pokojninskim zavarovanjem pri
bratovskih skladnicah in pokojninskem zavarovanju na
meščencev druge države pogodnice.
Člen 32.
Zavarovalni zavodi obeh držav se naj po možnosti
medsebojno obveščajo, če zvedo, da je kakšen zavaro
vanec prenesel svoje bivališče z ozemlja ene države
pogodnice na ozemlje druge države pogodnice. Zavaro•-'valni zavodi se o tem lahko podrobneje sporazumejo.
. Člen 33.
(*) O sporih, ki nastanejo med zavodom ali oblastvom socialnega zavarovanja ene države pogodnice in
zavodom ali oblastvom socialnega zavarovanja druge
države pogodnice, kako je razumeti in uporabljati pred
pise te pogodbe, odločita najvišji upravni oblaetvi obeh
drŽav pogodnic sporazumno.
(*) Odločbe, ki jih izdata najvišji upravni oblastvi
obeh držav pogodnic po odstavku (') skupno, so dokončne
in obvezne za naprave, omenjene v odstavku (*), kakor
tudi za udeležence. Cim se uvede postopanje po tem
člsnu pri najvišjem upravnem oblastvu ene države po
godnice, se mora prekiniti vsako drugo postopanje, ki bi
bilo v teku.
Člen 34.

Cflen 36.
Pri izvrševanju te pogodbe občujejo zavarovalni za
vodi, oblastva in sodišča socialnega zavarovanja obeh...
držav pogodnic med seboj neposredno.
Člen 37.
To pogodbo je treba ratificirati. Izmena ratifikacijskih listin se izvrši y Beogradu čimprej.
Člen 38.
J

( ) Pogodba stopi v veljavo, kolikor se nanaša na
invalidsko zavarovanje, s prvim dnem meseca, ki na
stopi po izmeni ratifikacijskih listin. Glede uslužbencev
»Rečne plovitve kraljevine Jugoslavije« velja pogodbatudi za čas od dne 1. junija 1930. do dne njene uve
ljavitve.
(2) Glede invalidskega zavarovanja poedinih skupin
delavcev in kmetijskih delavcev stopi pogodba v polno
veljavo z dnem, ko stopi v obeh državah pogodniçah';
invalidsko zavarovanje za te skupine v veljavo.
(3) Od dne, ko stopi invalidsko zavarovanje v eni
državi pogodnici v veljavo, do dne, ko stopi .v veljavo
v drugi državi pogodnici, veljajo samo predpisi členov
2. do 5., 7. in 14. te pogodbe; s tem pa se ne poseza v
ureditev vprašanja o priplačilu iz javnih sredstev, o
katerih se bosta obe vladi posebej sporazumeli, ko bo •
stopilo invalidsko zavarovanje samo v eni državi pogod--.
niči v veljavo.
Člen 39.

(') Predpisi te pogodbe se uporabljajo z veljavnostjo od dne, ko so.stopili v veljavo, tudi na zavarovane pri
mere, ki so.,se prej pripetili. Osebam, ki bi imele P.ra-/
vico, rentno zavarovanje prostovoljno nadaljevati,!'da''Je5'
izenačitev obojestranskih prispevnih časov veljala že,
ko je oseba prestala biti zavezana *za varo van ju, je 'dovo- '
liti, da prostovoljno nadaljuje zavarovanje izza dne, ko ..
stopi ta pogodba v veljavo, če vplačajo prvi prispevek v •
3 mesecih po uveljavitvi te pogodbe; takšni prispevni
časi pa veljajo samo; če nastopi zavarovani primer naj- >
zgodneje 18 mesecev po uveljavitvi, te pogodbe. Pri
uporabi določb te pogodbe je treba vzeti v poštev tudi' 1
,•• •('.) Ce nastane spor po členu 33. mora zavarovalni čase zavarovanja, prebite pred njih uveljavitvijo.
zavod,, kateremu se je zahteva najprej prijavila, začasno
(2) Doplačila se za čas pred uveljavitvijo te pogodbe
opravljati primerno skrb, če bi tudi v najneugodnejšem ne vrše. Kolikor so se upravičencem doslej dajale rente,,
primeru pripadala dajatev.
ki so večje od rent, ki jim po tej pogodbi pripadajo, •
2
( ) Ce zavarovalni zavod začasno skrb odkloni ali prejemnik ni dolžan, jih vrniti. Kolikor so izplačane
če je ne opravlja v potrebnem obsegu, ga sme nadzor enkratne dajatve, se zaračunijo na dospevajoČe rentne
stveno oblastvo na pritožbo prisiliti, da opravlja začasno dajatve.,
skrb, in mu mero dajatve določiti. Ob sporu med zavaro
Člen 40.
valnimi zavodi, ki niso podrejeni istemu nadzorstvenemu
Vsaka
država
pogodnica
odpove lahko to.pogodbo
oblastvu, odloča najvišje upravno oblastvo.
s šestmesečnim odpovednim rokom za konec koledar
a
, ( ) Zavodi za rentna zavarovanja smejo poveriti skega leta. Odpoved se s pristankom druge države po
opravljanje skrbi zavarovalnim zavodom za bolezen.
godnice lahko omeji na poedine dele pogodbe. Obvez
(4) Dokončno zavezani zavarovalni zavod mora po nosti iz zavarovanih primerov, k i . so se pripetili za-,
vrniti zavarovalnemu zavodu, ki je opravljal začasno veljavnosti pogodbe, morajo zavarovalni zavodi, ki so
skrb, za to napravljene izdatke do višine svoje lastne na osnovi te pogodbe zavezam, dalje izpolnjevati, najsi
dajltvene obveznosti. Člen 5., odstavek ( 2 ), velja.
je pogodba odpovedana. Pravice pričakovanja, ohranjene
Člen 35.
Najvišje upravno oblastvo v smislu te pogodbe je
za kraljevino Jugoslavijo minister za socialno politiko
in narodno zdravje, za republiko Avstrijo pa zvezni mi
nister za socialno upravo.

po predpisih te pogodbe, ne prestanejo zbog odpovedi
pogodbe; njih nadaljnja ohranitev se ravna za'čas, ko
prestane veljavnost pogodbe,, po domačem zakonodajsivu.
dotične države.
V dokaz so postavili pooblaščenci na to pogodb/»
svoje ßPdpiee.
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S e s t a v l j e n o .na Dunaju dne 21. julija 1931. v
dveh izvirnih izvodih, in to vsak v srbsko-hrvaškemin
v nemškem jeziku, od katerih dobi vsaka država pogodmca po en izvod. Srbsko-hrvašk/) in nemško besedilo
sta po vsebini soglasni in imata enako veljavo.
Na Dunaju, dne 21. julija 1931.
Dr. G. B. Anđelinović s. r.
Dr. M. Tujkovié s. r.
Dr. J. Schober s. r.
Dr. R. Kerber s. r.

Končni zapisnik III.
Obe vladi sta se sporazumeli, da se iz predpisov
člena 3., odstavka ('), ne morejo izvajati nikakršne pra
vice do izjem pri uporabi predpisov o zaposlitvi ino
zemskih delavcev.
Na Dunaju, dne 21. julija 1931.
Dr. G. B. Anđelinović s. r.
Dr. M. Tujkovié s. r.
Dr. J. Schober s. r.
Dr. R. Kerber s. r.

Dopolnilni zapisnik.
Obe vladi se bosta obrnili do vlade Nemčije v
smislu končnih zapisnikov k obojestranskim pogodbam
z Nemčijo o socialnem zavarovanju z dne 15. septembra
1928.* in z dne 5. februarja 1930., da preizkusita, ali in
na kateri način se dajo razširiti in se naj razširijo na
čela vzajemnosti, ustanovljena v sklenjenih pogodbah,
na vzajemna razmerja teh treh držav. Nadalje se bosta
sporazumeli, če sklene v prihodnje ena od njih v ob
močju socialnega zavarovanja pogodbo o vzajemnosti s
tretjo državo, kako naj se vzajemnost v istem smislu
razširi tudi v razmerju do te države.
Na Dunaju, dne 21. julija 1931.
Dr. G. B. Anđelinović s. r.
Dr. M. Tujkovié s. r.
Dr. J. Schober s. r.
Dr. R. Kerber s. r.

Notranji dodatni zapisnik.
2

Da se olajša izvršitev odstavka ( ) člena 8., sta se
vladi obeh držav pogodnic sporazumeli, da bosta opra
vila najvišje upravno oblastvo ali naprava, ki jo to
označi, prevode dopisov, poslanih državljanom njune
države, za tiste zavarovalne zavode, oblastva in sodišča
socialnega zavarovanja druge države pogodnice, ki teh
prevodov ne bi mogli napraviti santi. Ce biva prejem
nik dopisa na ozemlju zaprošenega najvišjega upravnegaoblastva (od tega označene druge naprave), opravi to
na zaprosilo razen prevoda tudi vročitev dopisa.
Na Dunaju, dne 21. julija 1931.
Dr. G. B. Anđelinorić s. r.
Dr. M. Tujkovié s. r.
Dr. J. Schober s. r.
Dr. R. Kerber s. r.

Končni zapisnik I,
Obe vladi sta pripravljeni prevzeti tisti del bremen
*z zavarovanja bratovskih skladnic druge države pogodJiice, ki je obstajal na dan 31, decembra 1918. in ki iz
§ 2.
haja iz zavarovanj, ki so tekh\ na dan 31. decembra
Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše in se
!918. ali poslednjič pred te»m dnem na osnovi zaposlitve
n
razglasi
v »Službenih novinah<; obvezno moč pa dobi'
• a njihovem današnjem državnem ozemlju. Notranji ure
ditvi vsake države je prepuščeno, določiti, katere na ko se izpolnijo pogoji iz členov 37. in 38. navedene
pogodbe.
prave in na kakšen način naj trpe to breme iz zava
rovanja.
Našemu ministru pravde priporočamo, naj ta zakon
razglasi, vsem našim ministrom, naj.skrbe za njegovo
Na Dunaju, dne 21. julija 1931.
izvrševanje, óblastvom zapovedujemo, naj po njem po-'
Dr. G. B. Anđelinović s. r :
stopajo, vsem in vsakomur pa, naj se mu pokoravajo.
Dr. M. Tujkovié s. r.
V Beogradu, dne 25. novembra 1932.
Dr. J. Schober s. r.
Dr. R. Kerber s. r.
Aleksander s. r.

Končni zapisnik II.
Obe vladi sta se sporazumeli, da se bo postopalo
P r i pripadnikih druge držaje pogodnice glede rednih
Podpor za brezposelne kakor z lastnimi državljani.
Na Dunaju, dne 21. julija 1931.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

G. B. Anđelinović s.-t.
M. Tujkovié s. t.
J. Schober s. T.
R. Kerber s. ч*

>ЉахЦЦ Ш.*к'.аШТ.&JUS&S

Minister za socialno politiko
Predsednik
in narodno zdravje
ministrskega sveta
Ivan Pucelj s. r.
dr. Milan Srškić s] rl
Videl
in pritisnil državni pečat Minister za zunanje posle
öuvar državnega pečata,
B. D. Jevtić s . r . ,
minister pravde
Bož. ž. Maksimović s. r.
(Podpisi vseh ostalih
ministrov.)
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Uredbe osrednje vlade.
220.
Na osnovi § 10., odstavka (*), zakona o javnih Delež
nikih (notarjih) z dne 11. septembra 1930. in po zasliša
nju višjega deželnega sodišča v Ljubljani in notarske
zbornice v Ljubljani predpisujem to-le

7. Tomše Valentin, podšumar . I. razr. pri kralj,
banski upravi v Ljubljani, poslovodja.
Komisija posluje pri šumarskem odseku kraljevske
banske uprave v Ljubljani
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 12. aprila 1933.
Ban:
dr. Marušič s. r..

uredbo
o izpremembi uredbe, s katero se določajo
število in sedeži javnih beležnikov (notarjev),
z dne 24. januarja 1931., št. 7610.*
• § i.

Člen 1., točka II., št. 1., uredbe, s katero se določa
število javnih beležnikov (notarjev), z dne 24. januar
ja 1931., št. 7610, se izpreminja in se glasi:
>1. šest javno-notarskih mest v Ljubljani;«.

§2.
Ta uredba stopi v veljavo in dobi obvezno moč, ko
se razglasi v »Službenih novinah«.
V Beogradu, dne 28. februarja 1933.; št. 9229.
Minister pravde
B. Maksimovié s. r.

222.

Objave banske uprave
o pobiranju občinskih trošarin
v letu 1933.
II. No. 4714/1.
Občina Murščak, v srezu ljutomersko-radgonskem,
bo pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu«
v letu 1933. naslednje občinske trošarine:
<
a) od 100 1 vina Din 100—, .
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100—,
c) od 100 1 piva Din i00—,
č) od hI stopnje alkohola-špirita,-žganja, likerja,
ruma in konjaka Din 5*—. ..
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 11. aprila. 1933.

Banove uredbe.
221.
I. No. 1822/4.

Sestava izpraševalne komisije
'

za drž. strokovni izpit šumarskih uradniških
pripravnikov.

Izpraševalna komisija za državni strokovni izpit
uradniških pripravnikov z nepopolno srednješolsko izo
brazbo za administrativno-pisarniško službo v šumarski
stroki je za področje Dravske banovine za dobo koledar
skega leta 1933. sestavljena takole:
1. ing. Tavčar Kari, šum. višji svetnik pri kraljev
ski banski upravi V Ljubljani, predsednik,
.2. ing. Levičnik Josip, šum. višji svetnik pri direk
ciji šum v Ljubljani, namestnik predsednika,
3. ing. Novak Viktor, šum. svetnik pri kralj, banski
upravi v, Ljubljani, član,
- ,
4. ing. Munih Franc, šum. pristav pri direkciji šum
v Ljubljani, član,
5. ing. Miklavič Franc, šum. svetnik pri sreskem
načelstvu v Ljubljani, namestnik članov,
6. ing. Kraut Igo, šum. svetnik pri sreskem načel
stvu v Kranju, namestnik članov,

II. No. 3392/1. «Občina Sv. Trije Kralji, v srezu mariborskem levi
breg, bo pobirala od dneva razglasitve v »Službenem
listu« v letu 1933. naslednje.občinske trošarine:
a) od 100 1 viha, Din. 100—, . ' \ . .
b) od 100 1 sadnega mošta Din 10-—,
c) od goveda nad 1 letom Din 15—,
č) od goveda pod 1 letom Din 10—,d) od prašičev Din 10—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani»
dne 11. ; aprila 1933.
II. No. 2043/1.
.-;Občina Št. Ilj v Slov. gor., v srezu mariborskem levi
breg, bo pobirala od dneva razglasitve v »Službenem
listu« v letu 1933. naslednje občinske trošarine:
a) od 100 1 vina.Din 100—,
b) od 100 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 — , . \ :
d) od. goveda nad 1 letom Din 25—,
e) od goveda pod 1 letom Din 15-—,
f) od prašičev Din 15'*-. ['Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljana
dne l i . aprila 1933.

* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
23. marca 1933., št. 66/XIX/195. — Uredbo glej »Službeni liste št. 94/16 iz 1. 1931.
Izdaja kfaljeveka banska uprava Dravske banovine: njen predstavnik in urednik: Pohar Robert v Ljubljani.
Jiaka to zalaga: TJskarna >МегЈшхл s. Ljubljani; njen pjœdâtefo Т№* - Ш Ј Д О Д T Ljubljana

•'is,*

Štev. 33.

SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE
Priloga k 33. kosu IV. letnika z dne 22. aprila 1933.

Razglasi kraljevske
banske uprave
VI. No. 2864/13.

O-.

Srez

Srez

£

1061

Pregled nalezljivih bolezni
v Dravski banovini
od 22. marca do 31. marca 1933

Davica. — Diphteria et Croup.
5 6 2 2
Brežice
. . ..
1
Dolnja Lendava . • •
1
Gornjigrad
1 —
2
Kram . . . . , , . .
1
KoSevje .••«»».
_
^
_
1 _ _
KršLo . . . . , , , • >
1 — 1
LaSko . . » . » . . • •
Litija . . . . » > « . .
8 1 2 —
11 — 6 —
Logatec •
•
5 1 — —
Ljubljana ferez) . •
3 4 2 —
Ljubljana (mesto) .
•1
Maribor desni bree
10 1 5 1
Maribor levi bree .
1 — 1 —
Maribor (mesto) . .
2 1 2 —
Murska Sobota . . .
1 1 — —
Novo mesto
2 1 — —
Prevalje
4 — 2 —
Ptui
»
4 — 1 —
Radovljica . . . . . . .
2 — 2 —
Slovenj2radpc • . . .
3 3 2 2
Šmarje Dri JelSab^
61 22 29 5|
Vseea .
—

Po naredbi ministrBtva za narodno zdravje
S. br. 4948 z dne 21. marca 1930.
o—
•ff-e

Srez

s-s

o»
Skupina tilnznib bolezni
2 — —
Gornjierad
Konjice . . « . • • » . .
2 — 2
Krško . . i . •'• • . . . . — 3 —
1 — —
2 — —
Ljubljana (srez) . . . .
Ljubljana (mesto)
2 1 2
Maribor desni bree . . 18 1 7
Metlika .'
1 — 1
"Шј
. . . . . « . « • ?
1 1 —
] — —
Radovliicp . . , i i n
Slovenjgradec . . . . . . .
6 — —
36
6 12
••-'•
'"
Vsesa"

— 2
— —
— 3
— 1
— 2
'— 1
— 12
—
— 2
— 1
— 6
— 30

Griža. — Dysenteria.
KrSkh
21 — 1 2
Murska Sobota,
3 Vseea .
Skrlatinka. — Scarlatina.
1 — — — 1
Brežice . . .
2
Celje . . - , . • .
2
1 — 2
3
Gelje i mesto)
1
Gornjigrad .
1
1
Kram
...
1
6
'— 6
KoSevje . . , » •, •
2 1 1
Konjice . . , ,
2
» »» •
1 .1 — — 2
8 — 1. — 2
Litija
10 3 2 — 11
LJubljana ferez) .
11 2 3 .— 10
. Ljubliana (mesto).
Maribor levi bree
7 — 1 —' 6
Maribor (mesto) .
6
1
4
М
еШка
.... »• 3
r- 3
1
£°vo mesto
1
* • •• » 1
£,feval)e . . •
1
I H I
Ptuj
2 —
— 2
» »• •
R
2
2
adovl]ic*a" !
59 9 12 — 56
Vseea

•

Sen. — Erysipelas,
1 — 1 —
Celje (mesto) . . . . . .
K rani . . . . . . . . . . 1
Kočevje . . . . . . . . . 1 — 1 —
1
Krško . . . . . . . . . . .
Laško . . . . . . . « » . . 1 _ 1 __
Litija . .'. . . . . . . . . — 1 1 —
1 — —
Ljutomer
Maribor levi bree . » • 3 — 1 —
Maribor (mesto) . . . . 2
Metlika
» 1 1 — —
1
Murska Sobota
,
Novo mesto . . < > . . . ' i — —. —
Prevalje . . . , , , . . . 1
Ptui
....... 3 1 2 —
Radovljica . . . . . . . . 1
_ 1 _
Slovenjgradec . . . . . . 2
1 — 1 —
Šmarje pri JelSah . . . .
Vseea . . . 22 3 991 -— 16
Ptui

s-s

o*

VraniSni prisad. — Anthrax.
ll-l-lVseea
1 - -

Norice. — Varicellac.
5
12 7
4 8 — 1
Ptui (mesto) . . . . . . .
6
Šmarje pri JelSah . . . . в
Vsega . . . 6 16 10 4 - 12

Ošpice. — Morbilli
Metlika
10 — — — 10
"tovenio
1
0' » 4 • k • .
1
Vseea . . . 11 — — — 11

Otrpnjenje tilnika. — Polyomyelitis
acuta. .
Litija . » » , » i » . . . . 1
1
1
1 —._'
1
Ljubljana (srez) . • > .
1
Vseea . . • 2 1 1 -.- 2

.. _ Nalezljivo vnetje, možganov.
• enir»(?itis cerebrospinalis epidemica.
?re«ice . . . . . . . t t
1
1
—
obilan.a (srez) . . .
•l
i—
1
Vseea » i • 1 1 — — 2

Oiročniška vrofiica. — Sepsis
puer per alia.
Kranj . .
• •.•••
Ljubljana (srez) . » • »
Novo mesto . . .
Уаееа . . • I 3

Hripa — Grippe
Brežice . . . . . . . . . . 9 2 6 2 3
5 4 9
20 1 —
21
Crnomeli
. . . . § . 9 13 9 — 13
4 — i — —
2 10 12 — —
6 1 — — 7
Konjice . . . . . . . . . . — 6 — — 6
Ш — 122 3 12
123 2 17 — 108
105 2 26 — 81
Litiia
Ljubliana (srez) . . . . — 2 2 — —
Ljubljana (mesto) . . . 1 1 - — 2
180 1 180 1 —
Maribor (mesto) . • . . 6 — 0 — —
4 — 4 — —
16 1 H 1 2
1 — 1 — —
Prevalje
Ptuj
. . . . . . 20 19 18 — 21
3 2 3 — 2
Slovenjeradec . . . . . . 44 — 4 •— 40
Šmarje pri JelSah . . . . 27 2 — '— 29
Vsega . . . , 722 68 456 8 326
Vnetje priušesne slinavke.
Parotitis
epidemica.
Litija
1199
199
3
Slovenjgradec . . . . . . .
8
202
Vseea
202
Ljubljana, dne 5. aprila 1933.
Kraljevska bapska oprava Draveke
banovine v Ljubljani.
*
I. No.. 2673/6.

Razpis.
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Kraljevska, banska uprava Dravske
banovine v Ljubljani razpisuje na osno
vi § 31. zakona o banski upravi služ
beno mesto tajnika pri sreskem cestnem
odboru v Ptuju.
_ Za to mesto se bodo upoštevali pro
silci z najmanj dovršeno nižjo srednjo
ali tej enakovredno šolo.
Prošnje, opremljene z dokumenti
po § 3. u. z., je vložiti najkesneje do
10. maja 1933. pri sreskem cestnem
odboru v Ptuju.
Kraljevska banska uprava
Dravske banovine v Ljubljani,
dne 14. aprila 1933.

Razglasi sodišč
in sodnih oblastev
P 64/33

!

1074

Oklic*
•• Tožeča stranka Fôrôon Albin, 'trgovec,
Kranj, je vložila proti toženi stranki
Weichsel Alfred, Kranj, Kokriško pred
mestje št. 95, radi Din 1742-50 s pp. k

Stran 170.

Štev. 33.

c-pr. št. P 64/33 tožbo.
Narok za ustno razpravo ee je določil
na 20. maja ob 10. dop. pred tem sodi
ščem v izbi št. 6 raspravna dvorana.
Ker je bivališče tožene stranke nezna
no, ee postavlja olf. Rus Srečko iz Kra
nja za skrbnika, ki jo bo zastopaj na
njeno nevarnost in stroške, dokler ne
nastopii sama ali ne imenuje poobla
ščenca.
Okrajno sodišče v Kranju, odd. II.,
dne 20. aprila 1933.
E 78/33—7

1070

Dražbeni oklic.
Dne 15. m a j a 1933. d o p o l d n e ob
o s m i h bo pri podpisanem sodišču
v sobi št. 20 dražba, nepremičnin: zem
ljiška knjiga k. o. Lokvica, vi. št. 602.
Cenilna vrednost: Din 2000-—.
Pritiklin ni.
Najmanjši ponudek: Din 670-—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem, naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v Škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deska tega
sodišča.
Okrajno sodišče y Metliki,
dne 27. marca 1933.
E 1922У32—7,

1077

Dražbeni oklic.
Dne 19. m a j a 1933 ob d e v e t i h
bo pri podpisanem sodišču v sobi št. 18
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga
Dol. Slaveči, vi. št. 11, 268, 346, 362,
387, 388, 439 in 606.
Cenilna vrednost: Din 2165-40.
Pritiklin ni.
Najmanjši ponudek: Din 1448-—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja.
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na. dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče Murska Sobota,
dne 3. aprila 1933.
.

'

•

'

*

.

.

.

"

•

E 457/32—9
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Dražbeni oklic.
Dne 23.. m a j a 1933 ob d e v e t i h
bo pri podpisanem sodišču v sobi št. 18
dražba nepremičnin: zemljiška , knjiga
k. o. Križevci, vlož. št. 241,' 512, 567
In 588.
Cenilna vrednost: Din 87.940-50.'
Vrednost pritikline: Din 1555^4:
Najmanjši ponudek: Din 59.666—.
_ Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe.je priglasiti sodišču najpozneje Dri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal y dobri veri.

V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče Murska Sobota,
dne 3..aprila 1933.
«{•
E 116/33-8.
1058

dražba nepremičnin: zemljiška knjiga
Verace, vi. št. 9.
Cenilna vrednost: Din 28.203-70.
Vrednost pritikline: Din 2780-—.
Najmanjši ponudek: Din 18802-50.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
Dne 24. m a j a 1933. d o p o l d n e , glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ob p o 1 d e v e t i h bo pri podpisanem ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
sodišču v sobi št. 1 dražba nepremič
nine: zemljiška knjiga Ritoznoj, vložna oklic, ki je nabit na uradni deski tega
št. 92, obstoječa iz vinograda v izmeri sodišča.
Sresko sodišče v Kozjem,
19 a 42 m 2 .
dne 20. aprila 1933.
Cenilna vrednost: Din 2.327-50.
•J*
Najmanjši ponudek: Din 1551-66.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, E 3550/32—13.
1039
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se, ne mogle več uveljavljati
D n e 2. j u n i j a 1933. d o p o l d n e
glede nepremičnine v škodo zdražitelja. o b d e s e t i h bo pri podpisanem sodi-,
ki je ravnal v dobri veri.
šču v sobi št. 4 dražba nepremičnin:
zemljiška knjiga k. o. mesto Celje,
V ostalem se opozarja na dražbeni
vi. št. 124.
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
Cenilna vrednost: Din 124.865-—.
sodišča.
Najmanjši ponudek: Din 62.432-50.
Okrajno sodišče Slov. Bistrica,
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
dne 8. aprila .1933.
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražE 1409/32—7
1075, benem naroku pred. začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več. uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
Dne 29. m a j a 1933 ob d e s e t i h ki je ravnal v dobri veri
V ostalem se opozarja na dražbeni
bo pri podpisanem sodišču v sobi št. 18
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
k. o. Murska Sobota, vi. št. 781.
Sresko sodišče v Celju,
' Cenilna vrednost: Din 10.200-—.
dne 4. aprila 1933.
Pritikline ni.
Najmanjši ponudek: Din 6800-—,
'*'• ' '•' -"
1022
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe.: E 107/33—8.
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž- \
benem naroku pred začetkom dražbe. '
Dine 3. j u n i j a 1 9 3 3 . ob o s . m i h
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, bo pri podpisanem sodišču v. sobi št. 4
dražba nepremičnin : zemljiška knjiga
ki je ravnal v dobri veri.
1. k. o. Tepanje, vi. št. 174, k. o. Bezina,
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega > vi. štev. 266.
Cenika vrednost: ad 1. Din 29.906-50,
sodišča.
ad
2. Din 6764-50
Okrajno sodišče Murska Sobota,
Vrednost pritikline: Din 750"—..
dne 12. aprila 1933.
Najmanjši ponudek: ad 1. 19.937'вб
*
dinarjev,< ad 2. Din 4509*34.
E 98/33—5
1078
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž*
Dne 29. m a j a 1933 ob d e s e t i h benem naroku pred začetkom dražbe,
bo pri podpisanem sodišču v sobi št. 6 sioer bi se ne mogle več uveljavljati
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga glede nepremičnine v škodo zdražiteljai
ki je ravnal v dobri veri.
/^
Učakovci, vi. št; 132 in 275.
V ostalem se opozarja na dražbeni, •
Cenilna vrednost: Din 16.344-13.
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
Najmanjši ponudek: Din 10.897-—.
Pravice, ki bi ne pripuščale (dražbe, ' sodišča:
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž- ; Okrajno sodišče v Konjicah, odd. U-r
dne 3. aprila 1933.
benem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
•g.
glede nepremičnine v šeodo zdražitelja, E 128/33—9
1069
ki je ravnal v dobri veri. \
' V ostalem se opozarja na dražbeni
Dne 19. j u f l i j a 1933. d o p o l d n e
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
ob o s m i h bo pri podpisanem sodišč11
sodišča. . ... .
v sobi št. 20 dražba nepremičnin: zero'
-. Okrajno sodišče Črnomelj, odd. IL,
Ijiška knjiga k, o. Gradac, vi. št. 417.
dne 27. marca 1933.
Cenilna vrednost: Din 47.000*—:
'
t»
Pritiklin ni.
i
E 46/32—21
,
1081
Najmanjši ponudek: Din 81.S20-.--j-,;,
Pravice, ki bi ne pripuščale &tiw>*
je
priglasiti sodišču najpozneje pri draž;,
Dne 30. m a j a 1933 ob d e s e t i h
benem-naroku pred začetkom dra№$'
bo pri podpisanem sodišču v sobi št. 3 sicer bi se ne mogle več uveljavlja**;'

Dražbeni oklic.

Dražbeni oklic.

Dražbeni oklic.

Dražbeni oklic. .';.'

Dražbeni oklic.

Dražbeni oklic.

Dražbeni oklic.

Štev. 33.
Stran 171.
glede
nepremičnine v škodo zdražitelja,
K1
je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
©Klic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
'• B
Sresko sodišče v Metliki,
dne 15. aprila 1933.
•i;

E 5841/28-2

10

80

Sklep.
Na podlagi poravnave z dne 9. VII.
1928 NC III. 111/28, se dovoljuje zahte
vajoči stranki podružnici Ljubljanske
kreditne banice v Mariboru, ki jo za
m p a t a dr. Kari Koderman in dr. Kari
^окаг, odvetnika v Mariboru, zoper za
vezano stranko Tovarno za špirit in dro. *e d. d. v Račju in Elso Bachler, velePosestnioo v Račjem, v izterjavo izvršlji• ve terjatve 1 Ш
po VI
3,735-320
Din, 15%nimi
1 9 2 8 dai

nici prej tvrdka Seniça Luka.
_ Za ugotavljanje naknadno prijavljene
m morebiti še prijavljenih terjatev se
določi narok na dan 3. maja 1933 ob
10. u r i ' p r i tem sodišču, soba.št. 5.
Dolžnica mora priti osebno.
Sresko sodišče v Sevnici, odd. I.
dne 20, aprila 1983.
'

Razglasi raznih uradov
in oblastev
Štev. 1533.
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Razglas.

Direkcija šum v Ljubljani razpisuje
ponovno licitacijo lesa in drv na panju
v področju šumske uprave v Bohinjski
?Ж^*
i*
& *n Din Bistrici. Ponudbe, pisane na tiskovinah,
^'*У50 odmerjenih stroškov izvršilnega ki se dobe pri obeh omenjenih uradih,
Predloga in nadaljnjih izvršilnih stroškov je vložiti do 11. ure dne 4. maja 1933
«vrsba s prisilno upravo zavezani stran- p n du-ekciji šum v Ljubljani, Bleiwei*j.l\ Tovarni za špirit in drože d. d v sova cesta št. 1, kjer s e ' b o tega dne
£a<ï]u lastne nepremičnine, vi. štev. 623 vršila licitacija.
«•o. Račje, obstoječe iz parcel štev. 95
Vsa ostala pojasnila daje direkcija
рлтi xxšt- 2 Л t o v a r n i š k o poslopje), paršum v Ljubljani.
2 0/1 ( t T a v i l i k
Sofe- ^Z\ > * P^oele štev.
«44 (vrt) in iati lastnega tovarniškega Direkcija šum kraljevine Jugoslavije
Podjetja,
. "* .
v Ljubljani,
dne
19. aprila i 933.
zi ^ " s i l n o upravo zavezani stranki El^ ßacbler lastnih nepremičnin, vi. štev
'999 з _ 3
g * . .536, 650, 651 in 659 Račje,.vl. št. Štev. 1342/33.
S g m 516 k. o. Podova, vi. št. 112 in
Razglas.
vii * °- S k o k ö ' v l - & t 1 3 6 k - o. GoWca,
Direkcija šum 'v Ljubljani proda na
g štev. 210 k. o. Hotinja vas, vi. štev!
.07'in 306 k. o. Ješenca in vi. štev. 91 prvi pismeni licitaciji okoli 10.000 AR
bukovega oglja. Oglje je na skladišču v
*• o. Kadizel. '
poslopju šumske uprave v Kostanjevici
Kot izvršilno sodišče nastopa okrajno na Krki, kjer si ga interesenti lahko
k i
b o
k
k n i i S t LM^^i
» t . zemljeogledajo.
^Jiano sodišče tudi zaznamovalo uvedLicitacija bo dne 5. maja 1933. od
11181 1
u
r a v e
ifcJs . ?®. P
Pri zgoraj navedenih
11.
ure dopoldne dalje pri direkciji šum
«Premičninah in obvestilo udeležence.
* * o t prisilni upravitelj je Dragotin v Ljubljani, Bleiweisóva cesta štev 1
^ot>učar, ravnatelj 'podružnice Ljubljan- kjer interesenti lahko dobe vsa ostala
pojasnila in prodajne pogoje.
|°*e kreditne banke v Mariboru.
Direkcija šum kraljevine Jugoslavije
^ajno sodišče v Mariboru, odd. IX.,
v Ljubljani.
dne 21. marca 1933.

4»

Vpi
tfsi v zadružni register.
ï z b r i â a l a s e Je n a s t o p n a
zadruga:
л
^J- Sedež: Hrastnik. '
• Pt^11 J z b r i s a : 11. aprila 1933.
: Zadruž
Mkn
« a pekarna v HrastЉ r reg.
zadruga
z omejeno zavezo,
daj. , a rl nu ih Predmet: Izdelovanje in proVrif1 * a . drobnega peciva in vseh
' I Peciva.
*°°е razdružitve.
«krožno sodišče v Celju, odd. L,
•
dne 11. aprila 1933.
Zadr.IV56/7.
41,

s

Konkurzni razglasi
1079

^osebni ugotovitveni
narok.
;na zadeva o imovini Sen$jca
«B. in ©os. y Šmarju pri Sev-

Št. 788/33.

1007_3_3

Razpis.
Razpisuje s e služba zdravnika pri
pravnika v državnem zdravilišču za tu
berkulozo v Topolšici.
Prosàici za to službo morajo imeti po?°3 e z a sprejem v državno službo in do(stažT ^ ™ 7 1 1 ^ 0 . Pripravljalno službo
. p rošnje je vložiti pri kr. banski upravi Dravske banovine v Ljubljani, oddelek L, do 30. aprila 1933.
Drž. zdravilišče za tuberkulozo
v Topolšici,
dne 10.; aprila 1983.
Štev.. 512/33. .

1063-3-1

Razpis dobave.
Po rešenju g. ministra za socialno
politiko in narodno zdravje.O. br. 5944
se razpisuje za razdobje od 1. màja do
30. septembra 1938. tretja ustmena licitacija z à d o b a v o m e s a v s ë h v r s t
za bolnico za duševne bolezni v Ljub\

Ijani in za bolnico za duševne bolezni
na Studencu.
Licitacija se bo vršila v sredo dne
3. maja 1933. ob 11. uri dop. v upravni
pisarni bolnice' za duševne bolezni v
Ljubljani.
Natančnejši pogoji so na vpogled pri
zavodni upravi.
Uprava bolnice za duševne bolezni
v Ljubljani,
dne 18. aprila 1933.
*
i m

Narodna banka
kraljevine Jugoslavije
Stanje 15. a p r i l a 1983.
Akliva

Dinarjev
Metalna
podloga . 1.931,670.306.10 ( - 2,618.49774)
Devize, ki ni'
so v podlogi
9,333.443-49 (— 3,267.146-26)
Kovani no
vec y niklju 178,478.113-- (+9,968.344-50)
Posoiila . . 2.331,333.061-99 (—22.286.300-03)
Vrednostni
papirji . . 15,451.200-—
Prejšnji predjemi državi 1.812,109.685-76 (-4- 254.707-83»
Začasni predjemi gl. drž.
blagajni . 600.000.000-—
Vrednosti.rezervn. fonda 68,276.594-60 (-f3.234*30)
Vrednosti
•
.
ostalih fon
dov . . .
7,924.914-72
Nepremiònine . . . . 157,903.395-27 ( + 629.663-62)
Razna aktiva 62,895.896-56 (4- 678.286.68) 7.165,376.501-48
Dinarjev
Pasive
Kapital . . 180,000.000-Rezervni
fond, . .
77,417.024-16
•
Ostali fondi
9,687.134-21
Novčanice v
obtoku . . 4.503,769.220-- (-64,321.460--)
Obveze na
:.
pokaz . .. 951,612.860-70 (+46,882.966-81)
Obveze z rokom . . . 1^61,208.124-25 (—22,488.000-—)
Razna pasiva 171,682.138-17 (+14.248^85'84>
7.155,876.501-48
Obtok in ob
veze . . . 6.465,382.080-70
Celotno kritje . . .'86-40%
Kritje v zlatu . . . 32-280/,
' Obrestna *mera:

J» f ^ P } 0 » • •
' •.• . . . . . w%
DO lombardu

. , . . .

, > , , » »

Štev.'495733; ;.'.

Objava;
Gospod dr. Dobovišek Rudolf, advo
kat v Krškem, je naznanil, dâ se na
merava preseliti s svojo pisarno dne
!• julija 1933. v Celje, Glavni trg 9.
V, Ljubljani, dne 13. aprila 1933.
Za odbor
Advokatske komore v Ljubljani
predsednik:
dT. Žiirovnik Janko L r.

Štev. 38.

Siran 172.
in bilance za leto 1932.
5. Sklepanje o razdelitvi čistega do-

Razne objave
Razglas.
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Pri trideeetsedmem žrebanju № %nih
komunalnih zaflolžnic >Kranj9ke dežel
ne banke«, ki se je vršilo dne 18. aprila
1938., so bile izžrebane sledeče številke:
\Yt %ne komunalne zadolžnice
po K 2000—: št. 2, 3, 34, 291;
po K 1000—: št. 1, 2, 479;
po K 200-—: št. 214.
Te komunalne zadolžnice bo izplače
vala >Hipotekarna banka jugoslovan
skih hranilnic« v Ljubljani kot nasled
nica >Kranjeke deželne banke« proti
vročitvi, pnčenši s 1. julijem 1933.
V Ljubljani, dne 18. aprila 1933.
Hipotekama banka
jugoslovanskih hranilnic v Ljubljani
(preje >Kranjska deželna banka«).

Občekoristne zadruge za stavbe
in stanovanja r. z. z o. z.
v Ljubljani,
U se bo vršil v ponedeljek, dne 8. maja
N88. ob 20. uri v salonu restavracije
pri Mraku na Rimski cesti št. 4.
Spored :
1. Poročilo načelstva.
2. čitanje zapisnika zadnjega občnega
zbora.
8- Čitanje revizorjevega poročila.
4. Poročilo nadzorstva o pregledu knjig

na

6. Slučajnosti
V Ljubljani dne 10. aprila 1933.
Načelstvo.
1073

Vabilo
na 60. letno redno glavno
skupščino,
ki jo bo imela

Dolnjelendavska hranilnica
d. d. v Dolnji Lendavi

dne 11. maja 1938 ob štirinajstih v svoji
posvetovalni dvorani.
Dnevni red:
1. Volitev dveh overovateljev zapisnika.
2. Poročilo ravnateljstva in nadzorniStva, predložitev sklepnih računov in
#
sklepanje o razdelitvi čistega dobička
1055
za leto 1932.
Dnevni red
3. Sklepanje o podelitvi absolutorija
za leto 1932.
XI. rednega občnega zbora
4.
Volitev
ravnateljstva in nadzorništva.
Tovarne verig d. d. v Lescah
5. Slučajni predlogi.
pri Bledu,
Račun bilance z dne 31. dec. 1932.
ki bo
A k t i v a : gotovina 237.689-53 Din;
dne 5. maja 1933., ob 11. uri v sejni
hipotekama posojila 1,471.567-63 Din;
dvorani Ljubljanske kreditne banke
menice 2,960.807-50 Din; posojilo na
v Ljubljani.
poroke 2,872.535-— Din; tekoči račun
1. Predložitev poslovnega poročila in 3,077.437-59 Din; hiše 200.000-— Dih;
bilance k dnevu 31. decembra 1932. vrednostni papirji 726.291-25 Din; ostala
2. Poročilo nadzorstvenega sveta in po aktiva 65.742-32 Din; dolžniki za pre
delitev absolutorija upravnemu svetu. vzete garancije 25.000-— Din, skupaj
3. Dopolnilna volitev upravnega sveta. 11,637.070-82 Din.
4. Volitev nadzorstvenega sveta.
P a s i v a : osnov, glavnica 1,000.000—
5. Slučajnosti.
dinarjev; rezervni fond 105.000-— Din;
Uprava.
rezervni fond za zmanjšanje vrednosti
Pripomba: Posest desetih delnic upra- hiš 50.000-— Din; penzij. fond 25.000—
vičuje do enega glasu. Da sme delni dinarjev"; hranilne vloge 9,491.930-14
čar glasovati, mora položiti vsaj šest dinarjev; vloge v tek. računu 558.039-17
dni pred občnim zborom potrebno dinarjev; upniki 193.480-29 Din; tran
število delnic z nezapadlimi kuponi zitne postavke 72.943*37 Din; nedvigvred ali pri Ljubljanski kreditni banki njena dividenda 13.264-75 Din; upniki
• Ljubljani ali pa Zadružni gospodar» za prevzete garancije 25.000— Din;
ski banki v Ljubljani (S 15. družbenih čisti dobiček: prenos iž leta 1931 —
669-61 Din; čisti dobiček v tem letu
pravil).
101.417-24 Din = 102.086-85 Din, sku
*
paj 11,887.070-82 Din.
' 1064
Ravnateljstvo.

Vabilo
na XXV. redni občni zbor
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Vabilo

To bilanco smo vzporedili z glavno
knjigo in s pomožnimi knjigami Dolnje- '
lendavske hranilnice d. d. v Dolnji
Lendavi ter ugotovili, da je v „.vsakem
oziru pravilna in da se ujema z dejan
skim stanjem.
Nadzorništvo.

XXXIII. redni občni zbor
delničarjev Ljubljanske
kreditne banke v Ljubljani,
ki bo
v soboto, dne 13. maja 1933., ob 15. uri
popoldne v bančni dvorani v Ljubljani,
Dunajska cesta št. 1,
z nastopnim
dnevnim redom:
1. Nagovor predsednikov.
2. Poročilo upravnega sveta o poslov
nem letu 1932. in predložitev bilance
k 31. decembru 1982.
3. Poročilo nadzorstvenega sveta.
4. Odobrenje bilance za 1. 1932. in skle
panje o predlogu upravnega sveta
glede uporabe čistega dobička.
5. Dopolnilna volitev v upravni svet.
6. Volitev nadzorstva.
7. Slučajni predlogi.
Pripomba: Po določilih § 13. pravil
se smejo udeležiti občnega zbora tisti
delničarji, ki polože v ta namen pri
centrali družbe v Ljubljani, odnosno pri
njenih podružnicah v Brežicah, Celju,
Črnomlju, Kranju, Mariboru, Novem
sadu, Ptuju, Rakeku, Sarajevu, Slovenjgradcu, Splitu, Šibeniku ali Zagrebu
osem dni pred zborovanjem vsaj deset
delnic,''odnosno tisti, ki prejmejo ua
svojo zahtevo osem dni pred zborova
njem vstopnico za ta občni zbor na pod
stavi svojih delnic, shranjenih pri nave
denih poslovalnicah.
V Ljubljani, dne 13. aprila 1933.
Upravni svet.
1072
Podpisanemu Frideriku Hertleju sta
bila ukradena lovska izkaznica mesto 0
občine ljubljanske za leto 1933. in orož
ni list» Zato proglaša te listine za o*3*
veljavne.
Ljubljana, dne 21. aprila 1933.
, Friderik Hertle, 8. r. '
^
Ljubljana, Kolodvorska ulica 18/dvoriso0;

' '"

'

*
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Objava.
Izgubil sem odhodno izpričevalo spi 0 "*
ne obrtne nadaljevalne šole v Ljublj»0
z dne 22. oktobra 1925, na ime: P<>vL£
Kari, rodom iz Stopanje vasi. Prog1*
sam ga za neveljavno.
Povše Kari 9- r -

*

-•v

Izpisek iz društvenih pravil: § 43. Po
svetovalno in glasovalno pravico more
imeti vsak delničar, tudi žene, za iz
vrševanje te pravice pa je treba, da se
prepiše delničarjeva delnica na njihova
imena v društvenih knjigah štiri tedne
pred občnim zborom.
dne 21. marca 1988.

v

Objava.
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Objava.

Izgubil sem odpustîiico 4. b r a $ r f ti;
drž. osnovne šole v št. Vidu п&аЉу10. ,
ljano za leto 1913./1914. na ime: R^jJJ.,.
kar Ferdinand, rodom iz Dfavelj. * Ff,
glasam jo za neveljavno.
Ravnikar Ferdinand 9. r '

Izdaja kraljevska banska uprava Dravtke banovine. Urednik: Poha r Rojjfert v Ljubljani.
Xtska In zalega; Bakarna Ши&№ t Ljubljani; дјец predlta.vijki Q. Mlehâlek X Ljubllanl.

ÏÏ;!

Poštnina plačana т gotovini.

KRALJEVINA

J U GO S L A T I JA

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

rv.

V LJUBLJANI, dne 26. aprila 1933.

Letnik I

VSEBINA:
. 223. Finančni zakon za leto 1933./1934.
226. Objave banske uprave o pobiranju ob£. trošarin v 1. 1633.
224. Navodila za izvrševanje proračuna razhodkov in dohodkov
ill. Izpremembe v staležu državnih in banovinskih , uslužben
za leto 1933./1934.
cev na področju Dravske banovine.
225. Telefonski promet z inozemstvom.
228. Razrne objave iz »Službenih novin«.

Zakoni
in kraljevske uredbe.

II. Proragun razhodkov in dohodkov državnih podjetij:
Redna in izredni razhodki . . ,,
sku
paj
. . Din 3.448,420.669'—
.
Redni in izredni dohodki
skupaj . .: .. . . .. . ; . , ' . # . Din 3:983,681^636^
Presežek dohodkov nad razhodki . Din

Mi

ALEKSANDER L,
po ; milosti božji in narodni volji kralj
objavljamo vsem in vsakomur, da sta

535,251.987-^-

ki je izkazan v občnih državnih dohodkih pod I. pod B.
Jugoslavije,
• •••
' •• V * - , ; / ; . . .

;'\C'V;l-

Proračun razhodkov pod A; 'in dohodkov pod B =«
narodna skupščina kraljevine Jugoslavije, proračuni
razhodkov in dohcÄov'-dafz^vtfihrp'ödietii 'so
sklicana za dan 20. oktobra 1932. na redno zasedanje, sestavni del tega zakona. V"
, z. ukazom z dne 19. oktobra 1932., v 'svoji XL V. redni
Kljub členu" 47,. zakona: a ; državnem ; !raćunov<*ietvu
sej!, ki jo je imela dne 20. marca 1933. v Beogradu, in
sme objaviti minister za Ишшсе zbog tehnične nemožsenat kraljevine Jugoslavije,
nosti v>Službenih novinah« koit posebno prilogo douane
sklican za dan 20. oktobra 1932; na redno, zasedanje z stevttlke samo finančni zakon in vzporedni pregled'dagavukazom z dne 19. oktobra 1932., v svoji XXXIV. redni nih razhodkov in dohodkov za leto 1938./1934. : , •.'
аф, ki jo je imel dne 30. i marca 1933. v Beogradu, 'skle
nila: dn da smo Mi potrdili in proglašamo
. §3.
.' .v .;•; ; ' ] " " :
Z : vttementi se pokrijejo ' razlike v prejemkih, ce • îè
bilo od dne 1. junija 1932. do dne, ko dobi рг«>габшп mö6,
kaj napredovanj v službi in kaj periodičnih zvinov.
za
leto
1933Л934.,*
•ki se glasi:

finančni, zakon

I. del : Osnovne odredbe.

;

'

'

•

;

§4.

•

•

:

•.•".',<

Delež, ki pripada drŽavi od dobička ' Narodne banko
skladno s členom 37. zakona.o Narodni banki z dne'
'.:"§..l.v-'.' •
Državni proračun razhodkov in dohodkov za leto 17. junija 1931., se knjiži, po isti zakonski odredbi na
znižanje računa prejšnjih državnih
predjemovT pri Na
1933./1934. je sestavljen tako-le:
:
rodni banki.
,
'
' •'-' •***••'"
I. Proračun obïnih državnih razhodkov in dohodkov:
§5.
Redni in izredni razhodki
1.0 vseh razhodkih, iz fondov <•*& • skladov'- po tem
• .. .: . . . . . . : . : . . . : . ' D i n 6.989,896^10--^- ali po drugih specialnih zakonih, kolakor niso razloženih
računskem delu proračuna, morajo predložiti- poeditoi
Redni in ifcredni dohodki '
• uradi, ki razpolagajo s temi•.fondi.tali'-skladi,.podrobno
pa
!^' J'
•'.••.• . . Din 6.989,896.910-— .p&ročilo ministru za finance, ki. iakaž» 'va»'te izdatke
j " ' ,*,»Službenevnovime kraljevine Jugoslavije« z cine rločeno.v končnem računu, za to: proračunsko leto.
•2. Vsi izdatki iz fondov ali skladov spadajo pod pre
•V aprilarl983., št 74/XXIII/225, '
gled .in odobritev : glavne- kontrole. Od tega, so izvzeti
!
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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.
Minister za finance vrši to kontrolo po svojih od
poslancih in po finančnih direkcijah. Za kontrolo po od
poslancu izda minister za finance ali organ, ki ga on
pooblasti, pooblastilo, po katerem se odposlanec povsem
ravna. Za kontrolo po finančnih direkcijah izda poobla
stilo finančni direktor.
Sodišča, pri katerih zahtevajo odposlanci minietra
za finance ali finančnih direkcij zavatovânje Škode na
imovini tistih oseb, ki so državo oškodovale, ali držav
nih organov, ki so po členu 109. zakona o glavni kontroli
odgovorni za povračilo Škode državi, morajo smatrati
take zahteve za nujne in jih takoj vzeti v postopanje.
Od tega so izvzete samo blagajne ministrstva za
vojeko in mornarico, zaesbne ustanove (zadužbine) in
skladi, ki ne spadajo pod kontrolo glavne kontrole.
4. Ministri ostalih rosortov vrše kontrolno službo
pri njim podrejenih uradih in ustanovah glede poslova
nja z denarjem, stvarmi in materialom po svojih od
poslancih, katerim izdajo za to potrebna pooblastila.
S temi pregledi ugotovljene škode se morajo po
eodni poti zavarovati.
§6.
Kljub členu 22. zakona o državnem računovodstvu
se postavlja redno' v proračun razhodkov predsedništva
ministrskega sveta kredit za izredne stroške in zaupne
namene.
Ta kredit, kakor tudi krediti za izdajanje publikacij
in podatkov v državi in v inozemstvu zaradi obveščanja,
se porabljajo po naredbah predsednika ministrskega
eveta, odrejena izplačila pa ne spadajo pod pregled in
odobritev* 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
-rviSevati 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%
z odločbo ministra za finance, preko tega pa z odločbo
ministrskega sveta. na obrazložen soglasni predlog reeortnega ministra in ministra za finance.
Minister pravde sme uporabiti po soglasnosti mmi. 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 določenih Tokih dotičnoga računskega leta, se
emejo vršiti z odobritvijo ministra za finance do konca
tekočega računskega leta iz obratne glavnice, Izkazane
' v poslednjem končnem računu - državnih razhodkov in
dohodkov, toda se morajo vknjiževati v breme >0bratne

34. kos.
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
čnem računu državnih razhodkov in dohodkov. Odločbo o
teh izplačilih izda minister za finance.
3. Eventualni presežek razhodkov, ki se pokaže po
izteku proračunskega leta v proračunski partiji za pla' čilo obresti, provizije, tečajnih razlik in stroškov Narodni
banki in drugim dopisnikom po tekočih računih za to
in za prejšnja leta kakor tudi za plačilo obresti po osta
lih dTžavnih obveznostih in bonih se izknjižuje po tej
pooblastitvi v breme državne gotovine.
4. Terjatve državnih podjetij in ustanov proti dru
gim državnim ustanovam, ki so nastale v času od dne
1. januarja 1919. do vštetega dne 31. marca 1932., se
odpišejo v breme obratne glavnice glavne državne bla
gajne, kolikor so te terjatve v teh letih izkazane kot
dohodek.
.

.

'

•

•

§

9.

1. Za ustanavljanje novih obveznosti proti členom 60.
in 66. zakona o državnem računovodstvu so nakazovalci
in računodajniki od go Vomi po členu 58. zakona o držav
nem računovodstvu in § 23. zakona o podaljšanju veljav
nosti odredb v dosedanjih finančnih zakonih in zakonih o
proračunskih dvanàjstinah.
"'•
2. Obveznosti katerekoli druge državne ustanove
pri državnih podjetjih se smejo ostvarjati samo po predhodnem zavarovanju kredita in ob materialni odgovornosti pristojnega nakazovalca. Po teh obveznostih sei
vrši obračun samo • preko • ministfstva za finance. Po
drobnejša navodila za izvrševanje te odredbe predpiše
minister za finance.
§ 10.
Vozninske takse po tàr. posfe 101. taksne tarife, pobrane pri vseh dTžavnih in državno eksploatiranih železniških in parobrodnih postajah v državi, se morajo
polagati pri glavni državni blagajni, odnosno se mora
vršiti obračun glede teh taks z glavno državno blagajno
vsak mesec, in sicer: po finančnem oddelku ministrstva
za promet najkesneje v treh mesecih, po direkciji rečne
plovitve pa v dveh mesecih po vplačilu.
Pristojni .organi, so odgovorni za neizvrševanje te
zakonske odredbe tudi disciplinski.
§ 1 L
:
.:'
Poštna hranilnica in oijene 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.

II. del: Odredbe za poedina ministrstva.
A. Ministretyo za finance.
1. P o o b l a s t i t v e . z.a . m i n i e t r a , z a f i n a n c ©
i n o d r e d b e za r a č u n s k o s l u ž b o .
. §12- ' . ' . . '
Minister za finance se pooblašča:
1. da izda po zakonu o državnem računovodstvu bla
gajniške zapise na podstavi proračunskih diohtìojkoy, Veo-

34. boe.
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ta tea blagajniških zapisov; izdanih po členih 106. in
I t da sme na predlog minietra za vojsko in morna109. ' zakona o državnem računovodstvu, ne sme biti v
rico
dovoljevati za materialne razhodke vdaje kredite, neprometu večja od Din бОО.ООО.ООО-— z obrestmi vred, ki
ne smejo bi« večje od' 7%. V fo vsoto ne spadajo boni, go so odobreni s proračunom, do skupne vsote 400,000.000
dinarjev. Ti naknadna krediti se smejo dovoljevati samo,
izdam Narodni banki kraljevine Jugoslavije kot .podloga kolikor
se dosežejo presežki dohodkov nad zneski, doioza prejšnje predjeme državd po členu 4, prvem odstavku, čenimi s proračunom;
pogodbe med državo in Narodno banko kraljevine Jugo
12. da sme dovoliti upravi državnih monopolov za
slavije, uzakonjene dne 17. junija 1931.;
materialne potrebe izdatke, večje od zneskov določenih
2. da plača v breme proračunskih rezervnih kreditov s proračunom za 1. 1933./34., za primer, ako se ostvarijo
in iz obratne glavnice glavne državne blagajne samo dohodki od prodaje tobaka, eoli ali cigaretnega papirja v
upravnimi telesom državno dotacijo za pokrivanje raz- višjem znesku, kot je določen s proračunom, in to tako
hodkov, ki jih povzročajo funkcije, prenesene od države na potrošek monopoliziraniih predmetov kakor tudi na
na samoupravna telesa, kolikor so določene v njihovih stroške, toi so v zvezi z zvišano vsoto dohodkov od teh
proračunih, odobrenih za to proračunsko leto;
predmetov, toda v sorazmerju z zvišanimi dohodki po,
3. da sme izplačati iz obratne glavnice glavne dr edinih monopoliziranih predmetov
žavne blagajne Primorski, Zetski in Vrbaskd banovini
13. da sme priznati po členu'б2. finančnega zakona
vsote, preiiminirane z njih odobrenimi proračuni za leto za leto 1928./1929., podaljšanega s členom 40- zakona, s
1933./1984.; kot državno subvencijo za kritje presežka katerim se podaljšuje veljavnost odredb dosedanjih fi
razhodkov nad dohodki;
nančnih zakonov in zakonov o proračunskih dvanajetinah,
4. da sme izplačati iz obratne glavnice glavne držav končne račune oblastnih direkcij državnih železnic za čas
ne blagajne na predlog ministra pravde, sodnikom in od osvoboditve do vštetega proračunskega leta 1922./1923.
uradnikom, ki so drugače na stalnem službovanju v Beo tudi brez predpisanih zakonskih oblačnosti, kolikor or
gradu, a so vršili poleg svoje redne dolžnosti dolžnost gani glavne kontrole spoznajo, da po teh računih ni bito
pri državnem sodišču za zaščito drŽave in pri državnem zlorab;
tožilstvu tega sodišča, posebno mesečno doklado za čas
14. da občasno določa vrednost državnim in po dr
odkar so začeli vršiti to dolžnost, do vštetega dne 31 žavi zaj^čenim obveznicam, če Jih je treba na osnovi
marca 1930., in to po odločbah ministra pravde, izdanih posebnih zakonov, uredb ali pravilnikov, sprejeti kot mu
v. soglasnosti z ministrom za finance.
sivo (varščino) po borznem tečaju.
.->.. 5. da sme vsa tista posojila in državne terjatve, za
Odrejena vrednost teh obveznic ne sme biti višja od
katere ugotovi, državno pravobranilstvo po rednih zakon njihove imenske vrednosti in velja za ves; čas, dokler,
skih dokumentih, da ee ne dajo izterjati, izknjižiti v bre traja jamstvo (varščina), obračunana po tej vrednosti;
me obratne glavnice glavne državne blagajne; toda o
16. da uporabi vse obveznice državnih posojil ki
njih je še nadalje. voditi posebno evidenco in, če jdh je Izpadajo državni blagajni od zapadlih varščin in po'ka
možno izterjati, je vlagati izterjane vsote v državno bla terikoli drugi osnovi, za višjo amortizacijo dotüSnega pogajno;
sojiia, kateremu obveznica .pripada;
6. da sme urediti po soglasnosti ministrskega sveta o i ^ i 8 ' ^ ^ 1 1 0 ^ 1 1 1 0 1 1 ^ kuponsko polo obveznâe
s, posebno odločbo način izplačila državnih terjatev iz ^ % n e državne rente za vojno škodo; pri tem se iz
posojil, danih raznim ustanovam, oblastem, oblastnim dajo na osnovi talona in obveznic nove obveznice z
odborom, okrožjem in občinam kakor tudi. iz naslova novo kuponsko polo po 40 kuponov od št. 11 do 50 Se
Ppdpore, dane. osebam, ki jim nedostaje.hrane, ali druge rije novih obveznic nosijo številke od št. 5001 dalje! P a
podpore; ti.dolgovi sé smejo plačati tudi z državnimi ob zameni se dobi za vsako izročeno obveznico e talònom
veznicami po imenski vrednosti, tečajno razliko pa je od druga obveznica s kuponsko polo, ki ima novo serijo ш
pisati v b'féme obratne glavnice glavne državne bla novo številko. Ta zamena je obvezna. Podrobnejše od
gajne; ••'••••••
redbe predpiše o tem minister za financée pravilnikom
Stroški za tiskanje (obenem e papirjem), stroški
7. da sme odpisati v breme obratne glavnice glavne
državne blagajne z obrestmi in sodnimi stroški vred po pregleda in zamene teh obveznic obremenjajo rezervne
sojila, izplačana raznim osebam po priznanlcah in meni- proračunske kredite, ki jih dovoljuje minister za finance;
17v da predloži po odločbi mdnnetrakega sveta v še
ötth V času od 1. 1915. do'L 1919., če so dolžniki, odnosno
akoeptanti umrli ali če se ugotovi nemožnost izterjave; stih mesecih po uveljavitvi tega zakona narodnemu
predstavništvu.v rešitev predlog zakona o občni earinski
Ztranti po/teh menicah so zaveze oproščeni;
.
8. da sme uaknjižiti v breme obratne glavnice glavne tanfi z uvoznimi dn izvoznimi carinami, ki je uveden z
državne blagajne vrednost hrane za prehrano prebival odločbo ministrskega sveta C. br. 29.291 z dne 19 ju
c a pasivnih krajev ta režijske stroške za prevoz hrane nija 1925., izdano po členu 71. zakona o proračunskih
«wane preko Privilégia-âne delniške družbe za izvoz de dvanajsbnah z dne 31. marca 1925., in čigar veljavnost
želnih pridelkov nà osnovi. odločbe ministrskega sveta; ÌófJvXS "*% Z ,odfedlx> fi^anönega zakona za leto
"9. da sme-laknjiäti'rMiko med borznim tečajem in i»đ£/iu30. (člen 1. zakona o izpremembi člena 76. fi
vrednostjo kupljenih deviz od dne 29. avgusta 1932; da nančnega zakona za leto 1929./Ì930.), za leto 1930./Ì9S1.
f S K * , 1 ^ 193L/1932. (§ 57.) i n s a l a t o 1932./1933.
lje v breme obratne glavnice glavne državne blagajne.
(
&
76.). kakor tudi v naknadno odobritev odločbe, ki ao
• ^ V-sa prejšnja izplačila, .ki obremenjajo te gotovine, se
vrše z odobritvijo ministra za finance iz obratne glavnice bile izdane,do dne 31. marea 1933. po pooblastitvah, na
vedenih v.imenovanem predlogu zakona o občni carinski
Slavne državne'-blagajne;
tanfi in poznejših njegovih izpremembah;
10. da vnese vso gotovino,, vštevši vrednostne papirje,
18. da predloži odločbe, ki se izdajo skladno s'Ole™^\eekvestriranin Imovin, ki se zateče na dan uvelianom
15. v predlogu zakona o občni carinski tarifi in poz
JjWe tèga zakona, v obratno glavnico glavne državne blanejših,
njegovih izpremembah po uveljavitvi tega za
gajne kot izredni državni dohodek;
'
kona, obenem t uveljavitvijo narodnemu predstavništvu
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v odobritev. Če narodno predstavništvo ne odobri carin,
odreJonih s temi odločbami, razlike ni moči zahtevartti, ne
vrniti;

rektno pogodbo ugodnejši uspehi ali бе je jakljuäena
možnost javne prodaje (n. pr. nepremičnine, ki so dolgo
vrsto let posest drugih oseb). Ob direktna prodaji je
19. da sme kljub veljavnim zakonskim predpisom treba odločbe ministrskega sveta na predlog mioàtfra
oprostiti plačila taks in davka na poslovni promet na za finance;
bavo soli, ki jo izvrši uprava državnih monopolov od
2. da sme dovoliti izplačilo kupnine za nepremičnine,
d r e v n i h monopolov soli republike Poljske, ob pogoju označene v prednjem odstavku, do največ 6 let >v enakih
da se tudi uprava državnih, monopolov oprosti držav polletnih obrokih, tako da se prenese lastninska pravica
nih davščin republike Poljske za to, kar prejme po po šele po popolnem izplačilu. Minister za finance predpiše
godbah o kupoprodaji tobaka;
sporazumno s finančnima odboroma narodnega predstav
20. da sme skladno s sporazumom z.nemško vlado ništva uredbo, s katero se določijo način in postopanje
z dne 23. januarja 1933. o izpopolnitvi prej na račun re za cenitev teh nepremičnin, ki se prodajajo z direktno
paracij sklenjenih pogodb, izplačati omenjeni vladi dr pogodbo, kakor tudi drugi pogoji za cdavojitev teh dr
žavnih bonov za skupno vrednost 13,000.000 nemških žavnih nepremičnin;
mark.
3. da sme, če se pokaže potreba, da se ózvestna dr
Od teh bonov se glasi prvih deset, ki dospo na dan žavna nepremičnina zameni z drugo nepremičnino v za
1. julija 1986., 1986., 1937., 1938., 1939., 1940., 1941., sebni lasti aid lasti javnega telesa iste ali višje vred
1942., 1943. in 1944., vsak na 700.000 nemških mark, nosti, odobravati take. menje na predlog oblastva, za či
gar potrebo se menja vrši;
ostalih pet, ki dospo na dan 1. julija 1945., 1946., 1947.,
4. da sme kljub členu 85. zakona o državnem računo
1948. in 1949., pa na po 1,200.000 nemških mark;
21. da sme skleniti po soglasnosti ministrskega sve vodstvu odobravati zakupe manjših državnih posestev,
ta zaradi vzdrževanja in zaščite državnega.kredita-v ino in to do treh let, če' ne preseza enoletna zakupnina vso
'.'',/
zemstvu posebne sporazume s predstavniki inozemskih te 100.000-— dinarjev;
.5. da sme po soglasnosti ministrskega .sveta prepu
imetnikov obveznic državnih in po državi zajamčenih
posojil, kakor. tu«U z državnima upniki po drugih osnovah stiti poedima državna zemljišča za gradnjo sokolskih
,
tako, da se s tem zavaruje. neprekinjeno opravljanje domov.
obrestne in amortizacijske službe po navedenih posojilih
§ 14l
in obveznostih.
*
Vsi državni uradi in ustanove, ki upravljajo ne
Vse te sporazume predloži kraljevska vlada narod premična državna posestva, ki jini pa-niso potrebna ce
nemu predstavništvu naknadno v vednost.
loma ali v poedinih delih, morajo dati ta posestva ali
' ••
'•
22. da sme določiti osebju davčnih uprav namesto njih dele na-razpolago ministrstvu za finance, •
dnevnic po uredbi o potnih i n selitvenih stroških pav
šalne doklade. Višina doklade je zavisna, od čina in
3. O d r e d b e o d r ž a v n i h m o n o p o l i h .
od pravilnosti in rednosti odmere in poslovanja.
Vdäino, obračun in način izplačila predpise ' minister
Samostalni upravi državnih monopolov se dovolju
za finance s pravilnikom. Izplačilo se vrši v breme kre
ditov, dovoljenih v proračunih za potne stroške, in v je,, da izloči' iz svoje obratne. glavnice, ustanovljene p o
:
členu : 65. finančnega zakona za leto 1927:/1928., vsoto
breme dohodkov iz fonda izvršilnih stroškov.
15,000.000 dinarjev za investicijske potrebe: nakup zem
2. 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 .
.
ljišč .m zgradb,'1 gradnjo-skladišč' in poslopij'kakor: tudi'
za nabavo strojev in ostatoh investicijskih potreb. •
' .•
'•
'"
. Znesek 15,000.000 diharjev je vrniti obratni glav-i
.Minister za finance se.pooblašča:
• -niči iz'' posojila' ali z Investicijsko amortizacijo' samo-;
• 1. da sme dati javno na prodaj državne nepremični stalne uprave, državnih monopolov.
'. ' •
' "''
ne, И ne -dajejo -dohodka in se ne dajo ukoristiti za ka
kršnokoli državno7 potrebo ali ne prinašajo dohodka, so
" ' ': ' / ' / / •
-8 ie. ; ! ' ' / ;
' • / '',:" '
;
razmernega z njih prometno vrednostjo-, dalje •nepremič
1. Odstavek.•(*) §.21.Vzakona o .državnih, monopolih,
nine, katenih vzdrževanje je'spojeno s stroški, ki niso se izpreininja i n se glasi: .
••>.' :;,,-•...-• .••.• •••,'.
v razmerju z dohodkom, in nepremičnine, ki so Več M
>Dovolitev
,za;
sajenje
tobaka
s
m
e dobiti jvsakido^ fcf
nepretrgoma posest drugih oseb ш se brezplačno ukoni izključen od s a j e n j a t o b a k a : zaradi monopolnih kazni
riŠČajo. •
:.-..':
'
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vih dejanj.«

Za nepremičnime/ ка*егЖ • prometea ' vrednost je pod
Ì00.Ó00-— dinarjev, rzda končno odločbo 'o prodaji mi
nister' za finance, za hepfemičnihfe, katerih /.vrednost
znaša do 1,000.000-— dinarjev, izda odločbo ministrski
svet,na predlog miniistra..za finance,, nad i.OOO-OÖÖ-— di
narjev pa ministrski svet po predhodni; soglasnosti., fi
nančnih odborov narodnega predstavništva.
;л/
Prodaje državnih nepremičnin v vrednosti nad
10Ò.OOO- —dinarjev se vrše po javni dražbi. Prodaja
nepremičnin pod to vrednostjo se lahko vrši tudi z di
rektno pogodbo (direktnim dogovorom), če je kupec
samoupravno telo. človekoljubno društvo ali ustanova,
ki vtSi posle javne koristi, ali če se dajo doseči z di-

'.',. ",..',[.]

.,','..'.

',,-

"."•..'/..'••,>;

2. Ukinjajo se vse,,odredbe zakona,.jkiV^e.nainašajfi.
na. .izdajanje pravice, izsledovati in' pridobivati rudninska,
olja (kameno olje,, petrolej, nafto). Pravica zâ iskanje:
in predelovanje rudôineliih;;oljy k r so dame/po..dotičnih
zakonih. do dne, uveljavitve, tega zakona, .ostanejo v. ver
ljavi.,.;,.' , • ; , .',..;. • , ,_; ..-. • . . - , , ;

•,,/ \,

,.

.'.,.;,•' . _ ;

. Izsledovanje in pridobivanje rudninskih.o,lj. se-.vräi y,
državni režiji, organizacija dotičnih; del. in tìkeploatacdje.
kakor tudi upravljanje takih podjetij pa*; .spada y pri:
stojnost samostalne .цргауе državnih monopolov. 4Natančnej&e .odredbe o tem .predpiše, s' prAvitoikom тефШЦ.
za/finance, na. predlog samostane uprave, dažavaih flip?
nopolov."
" J ! • '• : '
"""'
-••••'••
'' ^

S4. kos.

à. O d r e d b e o - d a v k i h , - t a k s a h ,
in c a r i n a h .
§ 17
":...
" -

Ш

trošarina

4. Pripomlba k tar. pošt 204. taksne tarife v zakonu
o taksah se ukinja.
5. Na koncu drugega odstavka tar. post ШВл taks
ne tarife se dodaja nov stavek, ki se glasi:
»Starešina zadruge plača šolnino tudi za svoje vnu
ke, če žive % njim v skupnosti 'ala če jih on vzdržujoč.
6. Za razsodišča vseh vrst, razsodnike in borzna raz
sodišča stopi na dan 1. aprila 1033. v veljavo zakon : o
sodnih taksah z dne 30. maja 1930.; razglašen v t u ž 
benih novinah« z dne 17. junija 1930.,'št 134.* Takse
na odločbe vseh teh sodišč-se pobirajo v višini in na
način, predpisan y tem zakonu.
. 7. Železniški material za tirnice in vozMa; M se na
bavljajo v Poljski po kompenzacijskih pogodbah na ra
čun monopolne režije, je oproščen plačila carine in vseh
carinskih/stroškov. .

1. Kotarske podporne zaklade sov vseh svojih poslih oproščene piacila davkov, in vseh ostalih državnih
davščini.
2. Neposredni davki na državna zemljišča in zgrad
be se za lèto 1983. iin 1984. ne bodo predpisovali.
'3. Osnovni 'davek na dohodek od zemljišč za leto
lflÌ33.''tznaša"iô'% katastrskega Čistega dohodka.,
.::-''[ r..
"§18-- ';'•
1. Davôni letni računi .za vsa leta do konca leta 1928.,
katerih organi glavne kontrole doslej niso pregledali in
razrešili, veljajo za r^resene../Zaostanki in naiprejišnja
plačila; ki so preneseni .iz davčnih knjig za leto 1928.
v-davčne. knjige za leto 1929., se; morajo izkazati v po
sebnem spiskti, ki ga finančne, direkcije na osnovi davč
5. O d r e d b e o d r ž a v n i h d o l g o v i h .
nih glavnih knjig in partijalnih razporedov preizkusijo
• • ' -'.
;
§20.
;
in,.odobre. Ti spiski se.,šmajtrajo za polnoveljavne dòkumente^ Če se. z naknadno nadrevijijo ugotovi, da so
Prvi odstavek § 36! zakona' o likvidaciji agrarnih
vpisane poedine vsote y spisek netočno,-se mora predpis razmerij v območju prejšnje pokrajine'Dalmacije z dnè
s odločbo popraviti.
19. oktobra -1930. se izpremihja in se glasi:
. - Glavna kontrola sme vršiti pregled, knjig in doku
->Tekoči dohodki ostanejo 'v veljavi' v korist bivših
mentov za ta,leta, kadarkolf se pokažejo' po teh ..računih zemljiških-lastnikov, dokler temu (zemljiškemu lajstniku)
zlorabe.
! . .
.
ne začno teči obresti po obveznicah, o Katerih je govori
2. Kljub odredbam zakona o glavni kontroli se mo v § 43. spredaj omenjenega zakona, dohodek zemljiškega:
rajo sestaviti davčni letni • računi za 1. 1929., 1930., 1931. lastnika se zniža ža eno pravico.«
' •"•
'•
'
'
in-193-2, po-predpisih pravilnika, ki ga je izdal minister
Prvi in drugi odistevek § 43. istega zaikona ee izza finaocev'.Razrešnico po teh raoumih daje glavna kon
: .• /
trola na; osnovi poročila o> pregledu, .ki ga ji predloži preminjata in se glasita:
>Država
plača
vse
nanjo
odpadajoče
odškodninsko
finančna direkcija.; Glavna kontrola, izvrši po teh računih
nadreviaijo, in če najde stanje po teh računih pravilno, zneske po tem zakonu Z obveznicami po imenskem zne
sku, ki imajo naziv »državne obveznice za likvidacijo
da ranrešnjeo. •
agrarnih razmerij ; v območju prejšnje pokrajine Dalma
"--. 3. Izza leta ,1983. mora voditi odsek za računovod- cije« in se glase na prinosnika., Obveznice se izdajo v
etvo finančne direkcije v smislu, pravilnika št. 107.000
(G. D. >P.) z.dne .29. avgusta. 11928. sresko davčno knjigo kosih po 500, Ï00O in, 5000 dinarjev mraninale. e 6%
in ; pregledati davčne letne- račune. Preskušene in pre obrestmi na leto; te prično teči z d n e m l . jainnarja, tir
gledane-račune'predloži finančna direkcija- krajevni kon^ stega leta, v.katerem so postale sodbe sodišč, J a J ^ p r i 
troli v nadaljnje poslovanje, po zakonu o. glavni kontroli! stojna zâ agrarne spore, pravnomočne, izplačajose. pa
••
:•
' •-. 4V Kolikor se -ne more izvršiti, pregled končnih ra po izteku'' vsakega leta. Kupone z rzclaičjlnion rokam v
čunov carinarnic .za leto. 1919./1920., i ker ni denarnih prejšnjih letih država odreže in uniči , Vsote pod 600
knjig in dokumentov, in se,tudi ne da ugotoviti, po či dinarjev, ža katere ni moči dobiti obveznic, se izplačajo
gavi; /krivdi je., teh knjig in dokumentov zmanjkalo, se V gotovini. Amortizacija obveznic, za kar se postavijo
pooblašča glavna; kontrola, da sme te končne račune potrebne vsote vsako leto v proračun, se vrši SO let z
žrebanjem ali odkupom, na borzi, postopno izza dne
razrešiti. •••'••''
1.. januarja 1933. vsakega dne 1. januarja po pravn&r
močnih sodbah;, celokupni ta državni dolg po nominal
;; ,. 1. Kljub odredbam zakona o taksah se ne pobira
nih obveznicah mora biti amortiziran leta 1981.; potem
taksa na račune, priananice in druge listine, s katerimi je pripraviti dokončni, amortizacijski načrt glede tega
izpričujejo, naša. zastopništva.. y inozemstvu kredite, po- agrarnega dolga.« .
•'.-_•''
rabljene^ za.njih habave in potrebe, izvršene v inozem. V tretjem, odstavku istega, paragrafa se zamenijo' be
sede: »generalna direkcija državnih dolgov« z beseda
2. Veljavnost t zakona o začasni oprostitvi delniške mi: »oddelek za državne dolgove in državni''kredit mi
đjružb'o avištičriih' delavnic Cu j ,Brege od plačila vseh nistrstva za finance.«
t^V'davkov i h ^taiks za registracij, kakor tudi od uvoïDrugi odstavek § 44. istega zakona se izpreminja-to
a«: carine na 'sirovine,* izdelane delé in vse potrebščine se, glasi:
:
v
^'Ше1оУапје^ а^е^1апоУЈ z ,dne. 20. januarja 1930. se
»Težaki so. dolžni povrniti državi tako predjemoana
Podaljšuje do vštetega dné :31. dečembTa 1933.
izplačane
zneske v odpadajočih obrokih (anuitetah) v
'"'•'' 3." Nà -koncu drugega odstavka pripombe 4. k 'tax.
50,letih;
ti
obroki se vplačujejo obenem z davkom in
ï*>et. 62: taksne'tarifé'Vzàkonù ô'taksah se dodaja nov
se eventualno na isti način izterjujejo. Ta rok- 50 let
etâv(ek;.'M-*Sô glasi?
prične teči .z-dnem.31. decembrart^stega leta, ko posta
>Za proTačuneko'l©to-1933;.71934; né;placajo tè takse
nejo sodbe ^pravnomočne. Težakom pa gre pravica, po
.vìtaogradnffltì 'bîvsé i pokrajine Batoiacij-e, primorja Savvrniti, državi, tudi poprej, bodisi celotni predjemoma iz
eze- ba^ovMé-i rvséniî ötoki' 'irr s~ kašfovskim srezom, če
plačam znesek,, bodisi njegov večji, del.«
^ф^по;rastnega-pridelka z lastnega zemljišča, akó
;
*o. toöeoie;ne traja več ko.40 dni.«
* »Službeni list« št. 113/20ia 1. 1930.
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§21.

B. Ministrstvo pravde;
1. Sodbe in rešitve prvostopnih sodišč za vojno ško
§22.
do, izdane pred zakonom o končni likvidaciji poslov gle
Minister
pravde
se
pooblašča:
de prisoje in izplačila povračila vojne škode z dne 15.
decembra 1930., postanejo izvršne z dnem, ko stopi ta
1. da sme uporabiti prihranke v vseh partijah pro
zakon v veljavo, če jih ne nadomeste pred njegovo uve računa razhodikov ministrstva pravde za leto 1933./1934.
ljavitvijo sodbe in rešitve višjih sodišč za vojno škodo. za pokritje osebnih in materialnih izdatkov za izved
Prav tako postanejo izvršne sodbe in rešitve višjih bo zakonika o sodnem, postopanju v civilnih prav
sodišč za vojno škodo, ki so izdane pred zgoraj ome dah, zakona o ureditvi rednih sodišč in zakona o se
njenim zakonom, najsi so po njih vložene še nerešene dežih dn teritorialni pristojnosti apelacijskih sodišč in
da sme postavljati osebje, potrebno za novo apelacijsko
pritožbe.
sodišče
v Sarajevu, tudi preko osebja,, določenega po
Okrožna in sreska sodišča kakor tudi prvostopna
sodišča, pri katerih so zaradi uradovatnja spisi sodišč vseh partijah tega. proračuna ;
za vojno škodo, morajo, ko se jim predlože sodbe prvo
2. da sme izdajati knjige formularjev (obrazcev) ža
stopnih ali višjih sodišč za vojno škodo, v treh dneh poslovanje sodišč po novih sodnih postopnikih kakor tudi
pregledati, ali ni po dotični sodbi izdana sodba ali od kazalo zakonov in uredb, objavljenih od dne 1. decem
ločba višjega sodišča, in, če nd izdana, na njej potrditi, bra 1918. do dne 31. decembra 1932. din jih dajati v svo
da je izvršna.
bodno prodajo. Cisti dobiček od prodaje.teh knjig sme
Sodbe se emejo predložiti sodiščem v pregled in pro uporabiti minister pravde za okrepitev tistih partij pro
glasitev za izvršne samo v 60 (šestdesetih) dneh od dne, računa razhodkov ministrstva pravde, ki se nanašajo na
zakonodajno delo, na knjdžničo ministrstva pravde in
ko stopi ta zakon. v veljavo.
Odbor za vojno škodo reši spore za povračilo vojne na opremo sodišč s potrebno pravno literaturo in obraz
Škode, ki so prejeti v oddelku za državne dolgove in ci. Natančnejše odredbe za izvrševanje te zakonske od
državni kredit po izteku roka iz § 7. zakona o končni redbe kakor tudi ceno za omenjene knjige predpiše mi
likvidaciji poslov glede prisoje in izplačila povračila nister pravde s pravilnikom.
vojne škode z dne 15. decembra 193Ó. in niso že prej
fàzsojéni po prvostopnih aid višjih sodiščih za vojno ško
§23.'.'••'.'•','
"...
..'
,,
do; prt tem je paziti na pravočasnost prijav skladno z
Minister za finance se pooblašča, da izplačuje:po raz
odredbami uredbe o povračilu škode in njenih izprememb in dopolnitev, odnosno pravilnika o sodiščih in poredu ministrstva pravde v mesečnih obrokih biro pra
voslavnemu duhovništvu, kolikor jo je doslej prejemalo
povračilu škode v obmejnih krajinah.
v Drinski, Zetski, Dunavski, Moravski in Vardarski ba*
Sodbe in odločbe odbora za vojno škodo so izvršne. novini in biro imamom, kolikor so jo doslej prejemali;
2. Izvršne sodbe o prisojenem povračilu vojne Sko in sicer biro pravoslavnemu duhovništvu v skupni vsoti
delici se doslej niso predložile v izplačilo, se smejo pred dinarjev 13,200.000-— na leto, biro imamoim pa v skupni
ložiti v izplačilo oddelku za državne dolgove in državni vsoti dinarjev 2,100.000'— na leto; To biro z r prvo in za
kredit najkešneje v 120 dneh od dne, ko stopi ta zakon druge daje v globalnem znesku in v mesečnih ;obfokih
v veljavo. • • •
••
minister pravde na razpolago svetemu arhierejskemu
Sodbe, ki jih izda po prednji zakonski odredbi od sinodu srbske pravoslavne cerkve, odnosno vakufsko^
bor za vojno škodo, se morajo predložiti v 15 dneh od mearifski direkciji v Skoplju.
dne prejema.
V mejah teh skupnih vsot odrejajo pristojna verska
Po izteku teh rokov se sodbe ne bodo sprejemale v
izplačilo niti se bo država smatrala zavezano, da po njdh oblastva velikost bire vsake parohije in vsakega džemata
po obremenitvi davčnih poglavij za leto 1932. Ce obVe*
komurkoli karkoli plača.
3. Denarne podpore na račun vojne škode, podpore, menitve ni, velja za to leto obremenitev za leto '1931;' '
Duhovniška bira, vplačana v navedenih skupnih
dane narodu za zidanje hiš, ki jih je sovražnik porušil
in požgal, in za nabavo hrane pò čl. 7. zakona o iz vsotah za parohijsko duhovništvo v teh banovinah po
plačilu vojne škode, kakor tudi vrednost živine in orod členu 6. zakona o ureditvi duhovniškega stanja, tudi po
ja, danih narodu in ustanovam iz imovine sovražnih po muslimanih, služi zâ kritje izplačil, ki se vrše po prvem
danikov, kolikor se niso odtegnile pri izplačilu priso- odstavku tega paragrafa.
jenih povračil vojne škode ali izterjale do dne uvelja
Dosedanji znesek Din 1-—, določen s Členom 6. zako
vitve tega zakona, se ne bodo iztérjevale, neglede na to, na o ureditvi duhovniškega stanja iz leta 1882., se zvišuje
ali se Je dala podpora ali živina oškodovani osebi, mar na Din 6-—.
•"'
več se bodo izknjižile v breme fonda za vojno škodo.
Prav tako se izplačuje po razporedu ministra pravde,
4. Poslednji odstavek točke 3. § 11. finančnega za parohijska naklada in prispevek srbsko-pravoslavno*
kona za leto 1932./1933. je razumeti tako-le:
cerkvenih fondov, v skupni vsott Din 2,040.000*^. na Jeto?
a) da so oproščene plačila vrednosti za predmete, v mesečnih obrokih za plače pravoslavnega duhovništva
prejete iz plena, osebe in ustanove, razen tistih, kd so gornjekarlovške, eparhije. To .vsoto. dà. minister pravde
naštete v točki 3. § 1. zakona o likvidaciji odstopljenega v globalnem znesku in v mesečnih obrokih na razpolago
vojnega plena, če ne preseza celotno neizterjani dolg ene svetemu sinodu.srbske pravoslavne cerkve,
r
osebe ali ustanove vsote 6000 dinarjev;
V mejah te skupne vsote odreja- sveti .arhierejekl
b) da se dolg nad 5000 dinarjev poedinih oseb in sinod izplačevanje, plač tega duhovništva.
ustanov za prevzeti material in drugo iz plena, ki po
Vplačana parohijalna naklada Din 4*— po oralu in
zakonu niso oproščene plačila celotne njih vrednosti, prispevek fondov po členu 13. uredbe o ureditvi cerkve*
odpiše tudi brez sodnega spora, če se dolžnikovo ubo- nošolskih in fundacionalnih deldv srbske metropoli je 'v1
Stvo ugotovi s potrdili občinskih oblastev.
Sremekih Karlovcih z dne 10. avgusta 1868. v tej skupn*
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vsoti služi za kritje izplačil, ki se vrše po petem odstav
ku tega paragrafa.
Minister pravde izda sporazumno z ministrom za fi
nance natančnejša navodila za izvrševanje teh odredb.
§ 241. Voditelji blagajn pri okrožnih, prvostopnih in. »re
skih sodiščih (režiserji, računovodje) vrše pri sodišču
prevzem in izplačilo denarja in denarnih vrednosti v
znesku nad 500O dinarjev vpričo sodnika, ki ga odredi
starešina sodišča v ta namen z naredbo. Prevzem zneskov
in pošiljk.v vrednosti nad 5000 dinarjev vršita na pošti
voditelj blagajne in še en uradnik po posebni pooblastitvi
starešine sodišča.
Blagajna mora biti pod dvema različnima ključema;
en blagajniški ključ ima voditelj, drugega odrejeni
sodnik. Brez prisotnosti odrejenega isodnika ne sme vo
ditelj blagajne denarja preko označenega zneska ne pre
vzemati ne izdajati.
Za drobne nabave in manjša izplačila hrani lahko
voditelj blagajne na varnem zaprto vsoto največ v zne
sku 5000 dinarjev. Ko pa to stanje mine? se mora polo
žiti znesek (presežek) v blagajno.
2. Izpostava varaždinskega kotarškega. sodišča v Vi
nici seukinja in prestane poslovati z dnem 1. aphila 1933.,
Od istega dne spada dosedanje območje te izpostave
v pristojnost kotarškega sodišča v Varaždinu.
Minister pravde se pooblašča, da izda uredbo o na
činu likvidacije te izpostave in o prenosu poslov na ko
tarsko sodišče v Varaždinu.
3. V Bos. Kostajnici se osnuje sresko sodišče. Mini
ster pravde se pooblašča, da sme predpisati vse, česar
je treba za ustanovitev in poslovanje tega sodišča.
4 Območje sedanjega deželnega sodrišča v Šibeniku,
kolikor ni pripojeno novo ustanovljenemu okrožnemu so
dišču na Sušaku, se pripaja z dnem 1. maja 1933. okrož
nemu sodišču v Šibeniku. .
Minister pravde se pooblašča, da predpiše z uredbo
odredbe o likvidaciji sedanjega deželnega sodišča v Ši
beniku in o prenosu poslov s tega sodišča na okrožno
sodišče v Šibeniku.
5. Krajevna pristojnost sedanjih upravnih sodišč, se
določa tako-le:
Krajevna pristojnost upravnega sodišča v Gel ju se
razteza na območje Dravske banovine, upravnega sodišča
v Zagrebu na območje Savske banovine, upravnega so
dišča v Sarajevu na območje Vrbaskè ' in Drinske banovine, upravnega sodišča v Beogradu na območje uprave
mesta Beograda in na območje Dunavske in Moravske
banovine, upravnega sodišča v Skoplju na območje Var
darske banovine in upravnega sodišča /v Dubrovniku na
območje Zetske in Primorske banovine.
6. V tistih območjih, kjer ni predpisano, da j© oprav
ljati dva pisarniška izpita, odnosno za zemljiškoknjižne
uradnike pisarniški izpit poleg zemljiškoknjižnega izpi
ta, in dokler se to ne predpiše, se izloča oddelek sodne
pisarnice za zemljiškoknjižne . stvari- (zemljiškoknjižni
urad) iz občne sodne pisarnice in ostane samostalen odde
lek. Ta oddelek vrši svoje posle ob neposrednem nad
zorstvu sodnika, ki vrša dolžnost upravitelja sodnega od-"
delka za. zemljiškoknjižne stvari,

2. V območjih, kjer dobi zakonik o sodnem postopa
nju v civilnih pravdah z dne 13. julija 1029. obvezno moč,
sme poveriti minister pravde za prvih pet let po uve
ljavitvi tega zakonika pregledovanje okrožnih in sreskih
sodišč ne samo sodnim inšpektorjem, marveč tudi sodni
kom apelacijskih sodišč. Tudi to pregledovanje se vrši
po predpisih sodnega poslovnika.
3. Kjer se poziva zakonik o sodnem postopanju v ci
vilnih pravdah na novi zakon o izvršbi in zavarovanju,
ki še ni zadobil obvezne moči, je razumeti s tem ustrez
ne predpise veljavnih zakonov. Kolikor taMh ni, je sma
trati, dokler ne zadobi omenjeni zakon obvezne moči, da
6e zakonik o sodnem postopanju nanj ne poziva in da
odredbe tega zakonika, ki se opirajo na takšne predpuse,
ne veljajo.
C. Ministrstvo za prosveto.

§ 26.
Minister za prosveto se pooblašča:
1. da sme z odločbo Vršiti razdelitev kreditov, odo
brenih za subvencije in podpore, kolikor ta razdelitev še
ni izvršena s proračunom, do vsote 50.000 dinarjev;
2. da sme postavljati na račun kreditov, določenih s
proračunom za osebne razhodke stalnemu Osebju, pogod
bene uslužbence in dnevničarje na račun kreditov,, odo
brenih za pogodbeno in honorarno osebje — stalno oseb
je; število in vrsta "določenih zvanj kakor tudi znesek
ustreznih zakonskih prejemkov in kreditov pa se s temi
postavitvami ne sme prekoračiti;
3. da sme predpisati uredbo o kliniških bolnicah me
dicinske fakultete na univerzi v Beogradu in Zagrebu*,
4. da sme skleniti posojilo pri Državni hipotekami
banki v Beogradu za zidavo nove zgradbe za žensko uči
teljsko šolo v Beogradu po višini anuitet, ki jo določa
: proračun v ta namen;
5.' da pretvori državno štiriraaredno gimnazijo v Eriku;
v popolno osemrazredno gimnazijo; vzdrževanje obstoje
čih višjih razredov zadeva državni proračun;
6. da otvori namesto višje samoupravne gimnazije v
Beranih višjo državno gimnazijo tako, da bo v omenje
nem kraju popolna državna gimnazija. Otvoritev popol
ne državne gimnazije se mora izvršiti pred zadetkom
šolskega leta 1933./1934.;
.....'./
7. da pretvori samoupravne (občinske) gimnazije v
Daruvaru, Sinju, Kos. Mitrovici in Svilajncu najkesneje
do začetka šolskega leta 1933./1934. v državne gimnazije.
Minister za prosveto se pooblašča; da-izda glede teh
pretvoritev in otvoritev, omenjenih v točkah.6., 6. in 7.
tega paragrafa, vse potrebne naredbe in pravilnike;
8. da sme zaradi neobhodnih redukcij oseb in oseb
nih prejemkov pri narodnih gledališčih (ali iz neobhodne
potrebe, da se posebni proračuni narodnih gledališč
uravnovesijo,) že z dnem 1. aprila 1933. razveljaviti po
godbe pogodbenih članov, ki veljajo do konca sezone
1932./1933. in dalj.
§27.
Ministrski svet se pooblašča, da sme na predlog
ministra za prosveto zapreti izvestoo število gimnazij,
učiteljišč, realnih gimnazij in klasičnih oddelkov na re
alnih gimnazijah kakor tudi, da sme skrčiti izvestno •šte
vilo popolnih. srednjih šol v nepopolne, in to po pro
ч
računski možnosti.
'
, § 25. ,
§28.
"1. V drugem odstavku § 314. zakonika o sodnem ka
Univerzitetne klinike in laboratoriji smejo uporab-:
zenskem postopanju z dne 16. februarja 1929. se črtajo
ljati za svoje vzdrževanje, dohodke od vplačila bolničnih
besede: >in kazni na prostosti«.
j
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stroškov, laboratorijskih pregledov ali izdelanih proizvo
dov po pravilniku, ki ga predpiše in izpreminja:minister.
za prosveto v soglasnosti z ministrom za fin-anca.
§29.
1. 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 ter kot prosvetni refe
renti, delegati, lektorji in učitelji v inozemstvu.
2. Stalni sreaki-šolski nadzorniki kakor tudi vršilci
dolžnosti teh zvanj dobivajo, kolikor se postavljajo iz
med učiteljev meščanskih ali osnovnih šol, svoje pre
jemke iz kredita, ki-je določen za izplačevanje prejemkov
teh. učiteljev v poglavju osnovnega šolstva pri dotičnih
banskih upravah. Specialno doklado po odstavku (2)
§ 293. zakona o uradnikih z dne 31. marca 1931. preje
majo iz kredita, ki je določen za izplačevanje specialne
doklade v poglavju ministrstva za prosveto. Kolikor bi
se postavljali ti nadzorniki izmed učiteljev srednjih šol in
učiteljišč, obremenjajo njih prejemki ustrezne partije
proračuna, za srednje šolstvo.
:id. Kljub členoma 1. in 2. uredbe št. 84.600 z dne
12, .decembra 1931. se izplačujejo sreskim šolskim nad
zornikom s povprečnino potna 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. - - : . _ - .
Povprečnina znaša za dva . letna pregleda . pö teren-.
skin razmerah in .številu šoL in oddelkov po 8000/—, '
6.000-— ali 4.0Q0\— dinarjev v mejah kreditov, odobre
nih:,« proračunom, ; po odločbi ministra za prosveto. Ta '
kredit se ne more zvišati- .>•,•' . j : •

profesor, M izpolnjuje pogoje iz čd. 72. zakona o srednjih
šolah.
6. Šolski nadzorniki, ki so bili prevedeni po zakonu
o uradnikih iz 1. 1923. za.oblastne šolske nadzornike s
pravicami uradnika I. kategorije, 'se lahko postavijo za
banske šolske nadzornike, • četudi nimajo fakultetne iz
obrazbe.
§31.
, Tri državna osrednja narodna gledališča v Beogradu,
Zagrebu in Ljubljani imajo državno subvencijo za kritje
osebnih izdatkov Jn ' izdatkov za zavarovanje zgradb in
inventarja, preliminiranih v državnem proračunu; vsi osta
li izdatki: honorarji, režijski stroški dn ostali materialni
izdatki pa obremenjajo. celokupni dohodek teh gledališč
po specialnih proračunih, ki jih odobruje mdnister za pro
sveto sporazumno z mihistrom za finance.
Stiri oblastna narodna gledališča s sedežem eno v
Skoplju, eno v Sarajevu, eno v Novem Sadu in Osijeku
.(skupno) in eno v Mariboru se vzdržujejo s svojima dohodki in subvencijo, po proračunu, ki ga odobruje mini
ster za prosveto v
To velja tudi za banovinska .gledališča; njih pro-''
račun dohodkov in razhodkov odobruje pristojni ban.
Vsa omenjena, gledališča so oproščena plačevanja
takse iz tor. št. 99a, točke 1., zakona o taksah.
Č. Ministrstvo za zunanje posle.
•'•'.'

./§32:.'

Prejemki državnih uslužbencev, pogodbenih uradni
kov in dnevničarjev pri naših zastopništvih v inozemstvu',
se izplačujejo 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
" § 3 o . : ' ' :. ;. '
;\
predsednika ministrskega sveta z dne 13. septembra 1981.,
•' ii V zakonu o narodnih šolah se uknnjajo, dodajajo št.. 3580,. in po odbitku, znižbe po. uredbi o znižanju osebne draginjske doklade z dne 19. septembra 1931,, štev.
in iapreminjajo odstavki,,in to: ••
§ 51. se izpreminja in se.glasi: >Minister za prosveto 66.300/1, po zakonu o znižanju prejemkov, z dne 20. sep
odreja najvišje in najnižje število .učencev, po oddelkrih«. tembra 1931. po uredbi o draginjskih.dokladah, z dne
- - :V§ 84. se' ukinja poslednji odstavek in.se nadomešča 12. marca 1932., št. 10.990/1. in po uredbi o izpremembah
in dopolnitvah zakona o znižanju prejemkov z dne 20..sep
z;novim, ki se-glaai;: .
'•"• iUčttelja.zakonca, če službujeta v istem kraju, imata tembra 1931, z' dopolnitvami, ž dne 29. oktobra 1931. in
pravico samo do enega stanovanja (odnosno do ene sta z dne 25. marca 1932., št- 11.800/1; pri obračunjanju,,.dviinarine) in kuriva za enega učitelja, -.učiteljica, poročena _ganju in'knjiženju dolarjev, se mora uporabljati, stalni
z-neučiteljem, pa nima. pravice do stanovanja (odnosno tečaj 56-40 dinarjev za !•— dolar namesto vsakomesečnega državnega obračunskega tečaja. Pri obračunjanju pre
do stanarine) in dò kuriva.«
/ '
.-.. ,
'"Poslednji odstavek §'113. se izpreminja in se glasi: jemkov je zaokrožiti-dò 50 centov navzdol na nižji, nad
»Nâ šolah z več kö 16 oddelki na eni šoli je upra 50 centov na vdšji^rihodnji dolar. To zaokrozonje se upo: rablja, tudi pni obračunu odpravniške doklade.
vitelj oproščen poučevanja v razredu.«
Izplačevanje po : prednjem odstavku. se vrši s. pri
2. V § 10. na koncu drugega odstavka zakona o
srednjih šolah se dodaja stavek: >Ta stanovanja niso za* držkom, da se sme višina skupnih prejemkov;v dolair-jih
iz tabelarnega pregleda na predlog ministra za zunanje
vezana plačevanju najemnine.«
posle v soglasnosti z ministrom za finance in po odobri
," 3. Predpisi člena 4. zakona z drie 20. julija 1931. o tvi ministrskega sveta • izpreminjati in odcejafci v mejah
izpremembah in dopolnitvah v zakonu o srednjih šolah z
kreditov, odobrenih s proračunom, po ' razmerah v podne 31. avgusta 1929. veljajo povsem tudi za ekskurzije
edinih državah.
učencev učiteljskih šol.
• ' Na prednji način ugotovljeni dolarski znesek se-sme
4. Upravniki narodnih gledališč v Beogradu, Zagre
izplačevati na zahtevo ministra za zunanje posle tudi v
bu i n Ljubljani se smejo postavljati neglede na § 49. za
drugih denarnih vrstah in je tè dzraÄunjati nà podstavi:
;
kona o uradnikih fe 1. 1931.
1 dolar = 5-18 zlatih tranikov in državnega obračunskega
5. Profesorji srednjih ih tem enakih strokovnih šo!, tečaja predhodnega meseca, za katerega se prejemki iz
ki imajo 15 let službe in se odlikujejo s svojim Šolskim plačujejo.
• •
.
.
delom, smejo kljub § 49. zakona o uradnikih biti po
Ce in kolikor bi zbog tega načina obračunjanja s
stavljeni za direktorje popolnih srednjih in srednjih stro proračunom" za osebne prejemke osebja V inozemstvu do
kovnih Šol v IV. položajni skupini i.' stopnji; za direk ločena vsota ne zadoščala, ee mora izplačati iz rezervnih1
torja popolne gimnazije v V. skupini se sme postaviti proračunakdh kreditov, •" " • • • - " ' ••••.' ;'•• :.. '•.•>••
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§ 33, ;
1. Kljub odstavku ( ) § 30. zakona o uradnikih z dne
31. marca 1931. velja tole:
a) Državni uslužbenci ministrstva zà zunanje posle,
ki se premeste iz ministrstva k zastopništvom v inozemstvo, 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, kd se premeste od zastopništev k ministrstvu za notranje posle, dobivajo prejemke v dolarjih po prednji odredbi tega zakona do dne
razrešitve, odnosno predaje dolžnosti, od tega dne dalje
pa v dinarjih, kakor ostali uslužbenci pri ministrstvu.
To velja tudi ob uporabi § 18. zakona o ureditvi
ministrstva za zunanje posle in diplomatskih ter konzularnih zastopništev kraljevine Jugoslavije ; v inozemstvu.
c) Državni uslužbenci, ki se premeste' od zastopništva v eni državi k zastopništvu v drugi državi, dobivajo prejemke države, iz katere so premeščeni, do dne
razrešitve, odnosno predaje dolžnosti, če je znesek dolar
ja za to državo iz prednje odredbe tega zakona enak ali
višji od zneska dolarja za državo, v katero so preme
ščena. Če pa je znesek dolarja iz prednje odredbe tega
zakona za državo, v katero so premeščeni, višji, dobi
vajo prejemke, določene za to državo, od dne, ko se
javijo, odnosno prevzamejo dolžnosti v kraju, kamor so
premeščeni.
2. Odredbe prvega odstavka tega paragrafa veljajo
analogno tùdi ob uporabi: §§ 80. in 101. zakona o uradnikih z dne 31. marca 1931., § 28., poslednjega odstavka,
in § 43. zakona o ureditvi min/istrstva za zunanje posle
in diplomatskih • ter konzularnih zastopništev kraljevine
Jugoslavije v inozemstvu in § 21. zakona o podaljšanju
veljavnosti odredb v dosedanjih finančn/ih 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 zunanje.posle in diplomatsko-konzularnih zastopništev v inozemstvu po soglas
nosti predsednika ministrskega sveta in po potrebi služ
be dajati na razpoloženje; toda • v. tem položaju ti urad
niki ne morejo ostati dalj ko tri.mesece.
[ . 4. Kljub §§ 49. in 253. zakona o uradnikih, z dne 31.
mavca 1931. sme vršiti minister za zunanje posle v pro
računskem letu 1933./1934. povišanja diploanatsko-konzularnah uradnikov po odredbah zakona o civilnih uradnikih
in ostalih državnih uslužbencih z dne 31. julija 1923.; to
da določeno številčno stanje teh uradnikov kakor tudi
proračunski krediti, odrejeni' za te namene, se ne smejo
zvišati.
§34.
3

1. Kredita za izredne stroške, dostojno zastopanje dr
žavnih koristi in" za zaupne namene se mora smatrati,
da je . v dinarjih 1,000.000-—, v švicarskih frankih pa
1,088.160*—. Specialnega zaupnega kredita se' mora sma
trati, da je v dinarjih ШЗОО.ООО"—, v švicarskih frankih
pa 2,500.000/—.
2. Krediti, odobreni za materialne razhodke zastop
ništev v inozemstvu, se morajo smatrati, da so v švicar
skih frankih, denarna vrata izplačila in obracunjarije pa
se vrši-po obračunskem tečaju, kd ga določa minister za
finance- sporazumno z ministrom za zunanje posle glede
na posebne razmere .v vsaki poedini državi.

3. Podpore dn priznanja prosvetnim in nacionalnim
delavcem, ki so odobrene v proračunu ministrstva, za
zunanje posle, odreja minister za zunanje • posle spora
zumno z тшistrom za prosveto po predhodni soglasnosti
predsednika ministrskega sveta.
§35.
Veljavnost zakona o pooblastitvi za nemudno upo
rabo mednarodnih pogodb in sporazumov z dne 19. aprila
1932. se podaljšuje.
D. Ministrstvo za notranje posle.
§36.
Minister za notranje, posle se pooblašča, da sme po.
potrebi, z virementom zvišati vse osebne dn materialne
razhodke svojega proračuna iz partije za uvedbo zakona
o notranji upravi, zakona o banski upravi in zakona o '
policijskih izvršilnih uslužbencih.
' '
§37.
1. Okrožni inšpektorji se smejo postavljati îdjùib odredbi § 98. zakona o uradnikih z dne 31. marca 1931.
tudi na druga zvanja resorta, ministrstva za notranje
posle, za katere izpopolnjujejo po zakonu predpdšan© pogoje, pri čemer obdrže skupine, v katerih so se, zatekli!
2. Odredbe § 98. zakona o uradnikih z dne 31. marot
1931. ne veljajo za sreske načelnike. Ta izjema se nana
ša tudi na prejšnje primere postavitve sreskih načelnikov
na kakšno drugo zvanje, kolikor niso. poedfini pnianeiri
še rešeni s sodbo državnega sveta.
3. V § 346. zakona o uradnikih se v VIII. sfcupiini
izpreminja prvi stavek in se glasi:
, ' "
»Pristav ministrstva, banske uprave, okrožnega in
spektorata dn sreskega načel&tva (§45., odat 3<)c
.
.4. Odstavek (a) § 19. zakona o držaivnih' p4dficijjèfcïii
izvršilnih uslužbencih se izpreminja'in se glasi: '
>Za podnadzornikö policijske straže ih" policijskih
agentov se smejo postaviti tudi policijski stražniki, odnosno agenti brez šolske kvalifikacije, predpisane, z zakonom o uràdnikd'h, če imajo najmanj. 10 let neoporečne
policijske izvršilne službe, Če so v tej službi za .poslednja
tri leta dobili oceno >odlicho< in ce so dovršili z uspe
hom podnadzorniški tečaj osrednje policijske šole za
državne policijske izvršilne uslužbence.
V ta desetletni rok se všteje tudi. služba pri orožništvu.«
Б. Ministrstvo za vojsko in mornarico.
§ 38.
.
. . .
Minister za vojsko in mornarico se pooblašča:
1. da sme oddati ministrstvu za finance vse vojeKi
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 za
vojsko in mornarico, v" obstoječi fond, ki se bo upo
rabljal za zidanje in popravila stanovanjskih zgradb za
častnike, podčastnike, uradnike, uslužberice, strokovne
delavce in obrtnike pri vojski in mornarici, kjer je to
potrebno;
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3. da vlaga izkupiček za prodane izknjižene avto
mobile, avtomobilske dele in nerabne avtomobilske se
stavine kakor tudi zneske, vplačane po raznih osebah
za uničene dele avtomobilov, v blagajno remonthokomorskega fonda za obnavljanje avtomobilskega parka,
skladno s členom 242., točko 2., zakona o ustroju vojske
in mornarice.
§ 39.
Minister za finance se pooblašča, da da ministru za
vojsko in mornarico na razpolago:
1. obratno glavnico Din 10,000.000-— za nabavo in
izdelavo kompletnih jahaških oprem za rezervne čast
nike in za obveznike jahaških edinic.
Oprema se prodaja dotičnim po nabavni ceni, brez
kakršnegakoli državnega zaslužka.
Ta kredit sme ukoristiti minister za vojsko in mor
narico po možnosti dvakrat in trikrat; toda ta kredit se
mora vrniti, odnosno izročiti glavni državni blagajni v
tem proračunskem letu;
2. posojilo 10,000.000— dinarjev za plačevanje dela
in nabavo sirovih tvarin za izdelovanje proizvodov,
določenih za proizvodnjo v tvornicah zavoda »Obilićevo«
in vojaško-tehniškega zavoda; toda to posojilo se mora
vrniti glavni državni blagajni konec tega proračunskega
leta;
3. vsoto 847.800— dinarjev, prejeto od uprave dr
žavnih monopolov za prodane vojaške državne zgradbe
in zemljišča v Travniku; to vsoto uporabi minister za
vojsko in mornarico za zgraditev in-popravila vojaških
državnih zgradb v Travniku.
§ 4
'
'•
°Ministrstvo za vojsko in mornarico mora oddati na
zahtevo ministrstva za finance, ministrstva za šume in
rudnike, ministrstva pravde in uprave državnih mono
polov brezplačno iz svojih skladišč za finančno kontrolo,
čuvaje državnih gozdov, paznike sodnih jetnikov, straž
nike v kazenskih zavodih in čuvaje monopolnih založišč
in skladišč nepredelanih tobakov neprikorno orožje,
. orožno opremo in strelivo.
Ministrstvo za vojsko in mornarico trpi, brez zahteve
povračila, vse izdatke v sanitetni, veterinami in artilje
rijski stroki za orožništvo in ga opremlja iz svojih skla
dišč z vsemi potrebščinami v teh strokah.

F. Ministrstvo za gradbe.
§ 44.
Minister za gradbe se pooblašča: .
1. da sme uporabiti stari stavbni material od poru
šenih mostov in zgradb za postavljanje barak za sprav
ljanje motornih vozov in gradbenih strojev in orodja;
vendar mora kolavdacijska komisiija pri kolavdaciji
vrednost uporabljenega materiala preceniti in vpisati to
cenitev v kolavdacijski zapisnik. Kolikor se ne da. ta
material ukoristiti na ta način, ga sme prepustiti mini
ster siromašnim občinam za popravilo obstoječih in za
postavitev novih mostov; vendar mora tudi v tem pri
meru kolavdacijska komisija ob kolavdaciji preceniti
vrednost uporabljenega materiala in ,vpisati to cenitev
v kolavdaoijski zapisnik.
2. da sme prepustiti tiste tipične železne konstruk
cije (z odprtino 10 do 16 m), dobljene na račun repara
cij iz Nemčije, ki so s prejšnjimi rešitvami bile poraz
deljene med samoupravna telesa in občine, pa jih telesa
in občine iz kateregakoli razloga do določenega roka
niso ukoristile, brezplačno — po odobritvi ministrskega
sveta — banskim in občinskim upravam za gradnjo
mostov na njih cestah, toda s pogojem, da izvrše ób
svojih stroških podzidje, prenos konstrukcije iz skla
dišča na stavbišče, montažo, pleskanje in cestišče.
§ 45.
Dovoljuje se razlaščanje zasebne lastnine, odnosno
ustanavljanje služnosti v breme zasebne lastnine na
nepremičninah zaradi ppstavitve in vzdrževanja vodov
za prevajanje električnega toka v prid državnih,. občin-•
skih in drugih obče koristnih podjetij.
Potrebo, obseg in pogoje razlastitve, odnosno služ
nosti, zlasti določitev odškodnine lastniku odvzetega ali
obremenjenega zemljišča, je ocenjati.po načelih, in por .
stopku, ki je predpisan za druge primere razlastitve .
zasebne lastnine v tistem delu države, kjer razlaščeno .
zemljišče leži.
•••>•
G. Ministrstvo za promet.
§46.

Minister za promet se pooblašča:
1. da plača iz dohodkov ministrstva za promet po
sporazumih, ki so bili sklenjeni v proračunskem letu
1932./33. o izvrševanju veljavnih pogodb, subvencije
parobrodnim podjetjem zaradi organizacije in opravlja
§ 41. Kljub členu 71. zakona o državnem računovodstvu nja rednega prometa in prevoza pošte po morju;
2. da sme plačevati iz dohodkov, s katerimi razpo
je dopustno virementiranje med vsemi partijami, odobre
laga, vse izdatke za dela in razlastitev zemljišč, da s e .
nimi za materialne râzhodke proračuna ministrstva za
vojsko in mornarico. Viremente odobruje minister za podvoji tir Velika Plana—Lapovo;
3. da sme, kolikor ne bi zadoščale partije proračuna
finance nâ predlog ministra za vojsko in mornarico.
razhodkov za upravo državnih železnic, ki so določene:
a) za izdelavo tarife in vozovnic, .
§ 42.
b) za- povračilo škode zasebnikom, povzročene jim
. Kljub členu 2. zakona o dobrovoljcih se sprejemajo
prošnje dobrovoljcev jn ustašev po vprašanju priznanja s telesno poškodbo ali smrtjo pri železniškem promietu,
c) za povračilo škode, povzročene z ožigom ob progi
dobrovoljskega svojstva še* šest mesecev od dne 1. aprila
4
po iskrah iz strojev ali s požarom, kakor tudi za ostala
1933. dalje.
povračila škode po slučaju ali nezgodi,
. . .
§ 43.
č) za povračilo škode za manjke in poškodbe blaga,
Odobruje se odločba ministrskega sveta V. K. br.608
zakesnitve
itd. pri prevozu po železnici,.
z dne 16. septembra 1932., s katero je pooblaščen mini
d)
po
obračunu
stroškov skupne službe na obmej-,
ster za vojsko in mornarico, da da aeroklubu »Naša
krila< za ustanovitev osnovnega letečega parka na raz nih postajah po pogodbah za tekoče leto kakor.tudi za
.-._•••.•••
polago potrebščine, ki so navedene v omenjeni odločbi. prejšnja leta,
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e) po obračunu najemnine za uporabo tujih vozov
in najemnine 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 vsote, po
trebne za njih izplačilo;
4. da plača iz železniških dohodkov obroke za odkup
vicinalnih prog v letnem znesku 3,565.896-58 šv. frankov
po odločbi ministrskega sveta št. 174 z dne 28. februarja
1931.;
5. da sme porabiti presežek ostvarjenih dohodkov
od strojne trakcije v Sipskem kanalu za vzdrževanje,
izboljšanje in izvršitev vseh del in instalacij v derdapskem sektorju, vštevši tudi tista dela, ki izhajajo iz
obveznosti proti mednarodni dunavski komisiji, kakor
tudi za odplačilo neporavnanih obveznosti iz prejšnjih
let, nastalih zbog del pri obnavljanju in. izboljševanju te
trakcije;
6. da sme vršiti v tem proračunskem letu na račun
ostvarjenih dohodkov po poštno-telegrafsko-telefonski
službi izplačila odškodnine za izgubljene in uničene
poštne pošiljke, če ne bi zadoščala dotična partija v
proračunu razhodkov za poštno-telegrafsko-telefonsko
službo; '
7. da "nabavlja v tem proračunskem letu potrebni
material za izdelavo in tiskanje poštnih, znamk in osta
lih vrednotnic do zneska Din 6,000.000"— na račun
dohodkov, ostvarjenih s prodajo poštnih znamk in
vrednotnic;
8. da odobri Poštni hranilnici, da sme v tem pro
računskem letu nabavljati inventarne predmete do zne
ska Din 1,500.000-—. Te nabavljene predmete je knjižiti
v bilanci med aktiva in odpisovati 10°/o 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
nabavi pisarniški material, plača kurjavo, vodo, razsvet
ljavo in najemnino in da vzdržuje poslopja, do zneska
Din 3^75.000-— v breme računa izgube in dobička
Poštne hranilnice;
,
10. da sme vršiti v tem proračunskem letu izplačila
ipo uredbi K. br. 2764/27 z dne 14. maja 1927.;
11. da sme prepustiti ostanek likvidacijske mase
bivše aprovizacije državnih železnic v Subotici, imeno
vane »Komisija za dobro deloc, v znesku 38.552*19 di
narjev Udruženju, jugoslovenskih nacionalnih železni
čarjev in brodarjev zaradi postavitve železniškega dija
škega doma v Novem Sadu;
12. da dovoli upravi državnih železnic, da pridrži
za železniški. material v znesku . 2,083.048— šv. f r., ki
ga je nabaviti iz Poljske na račun kompenzacij za tobak,
potrebni kredit za obračun režijske cene tobaku iz red»ih kreditov po'proračunu za 1. 1933./1934., za ostanek
vrednosti materiala pa knjigovodstveno obračuni z mi
nistrstvom za finance tako, da se izkaže ta razlika v
razhodkih v končnem računu posebej kot razhodek po
tej pooblastitvi;
13. da sme analogno z odredbo člena 6. zakona o
poyracanju, pobiranju in storniranju voznine in ostalih
pristojbin na državnih železnicah dovoljevati storniranje.
kontrolnih pripomb iz dobe od 1. 1918. do dne 1. avgusta
1929., kolikor kontrola dohodkov ugotovi, da so se kon
trolne pripombe nepravilno izdale ali da so se ob vpla
čilu pogrešno vknjižile ali se izdale prepozno in se niso
dale izterjati ne od strank ne od računodajnikov, ali
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pa se ne more dokazati materialna odgovornost obre
menjenih oseb, ker so se izgubili prevozni in ostali
dokumenti.
§47.
Minister za promet se pooblašča, da sme prevesti
regulirane uslužbence pri direkciji rečne plovitve kralje
vine Jugoslavije na zakon o državnem prometnem osebju
in jim priznati za leta državne službe vsa leta, ki jim
jih je priznala direkcija rečne plovitve po. uredbi o
organizaciji državne rečno plovitve. Zvanje in plača se
odredita tem uslužbencem po številu teh let.
§48.
Minister za promet se pooblašča:
1. da predpiše po soglasnosti ministrskega sveta in
finančnih odborov narodnega predstavništva uredbe z
zakonsko močjo o organizaciji ustanov in gospodarskih
podjetij v résortu ministrstva za promet, neglede na
veljavne zakonske predpise, ki se nanašajo na njihovo
organizacijo;
2. da sme predpisati po soglasnosti ministrskega
sveta uredbo p železniškem omrežju v kraljevini Jugo
slaviji;
3. da izda po soglasnosti z ministrom za finance
uredbo o premijiranju in podpiranju pomorskega bro
darstva;
4. da izda po soglasnosti z ministrom za socialno
politiko in narodno zdravje uredbo z zakonsko močjo, ki
naj nadomesti naredbo ministra za promet o zavarova
nju državnega prometnega osebja za bolezen in nezgodo,
z dne 30. maja 1922., M. S. br. 16.276/22;
5. da predpiše z naredbo ubiranje odrejene letne
pristojbine od tistih pomorskih brodov in ladij, ki ne
plačujejo luške pristojbine po zakonu o.luških pristoj
binah z dne 30. marca 1922.
Dohodek od teh pristojbin s^ruporabi za otvoritev
in vzdrževanje mornarskih šol na, Jadranu.
Minister za promet izda posebno xlredbo o organi
zaciji teh ŠoL
§49.
1. § 7. zakona o luških pristojbinah z dne 30. marca
1922. se izpreminja in se glasi:
»Domači parnifci, ki so na podstavi svojega vpisnega
lista upravičeni za plovitev po Jadranskem morju proti
zapadu do rta Sta. Maria di Leuca, proti vzhodu pa do
rta Katakolon, vštevši luko Katakolon, Jonske otoke in
Patraški, Korintski (s prekopom) in Atenski zaliv do
črte, ki spaja rta Kolónnais in SkyB, kakor tudi V te
vode izlivajoče se reke, — smejo biti za tekoče koledar
sko leto oproščeni luških pristojbin, ustanovljenih v § 6.,
če plačajo za vsako čisto tono znesek 40 dinarjev.«
V zvezi s tem se izpreminja § 6. zakona o vpisu pomorsko-trgovinskih brodov in ladij z dne 30. marca 1922.
in se glasi:
>Mala obalna plovitev obseza Jadransko morje, in to
proti zapadu do rta Sta. Maria di Leuca, proti vzhodu
pa do rta Katakolon, vštevši luko Katakolon, Jonske
otoke ter Patraški, Korintski (s prekopom) in Atenski
zaliv do črte, ki spaja rta Kolónnais in Skyli, naposled
tudi reke, ki se izlivajo v te vode.<
2. V § 8. prednjega zakona se dodaja nov odstavek,
ki se glasi:
>Prav tako so potniški brodovi z nad 10.000 čistimi
tonami, neglede na zastavo, četudi ne gre za primer iz
§ 10. tega zakona, ako pristanejo na svojih rednih preko-
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oceanskih potovanjih v jugoslovanskih lukah, lahko opro
ščeni za tekoče koledarsko leto luških pristojbin, usta
novljenih po § 6. tega zakona, če plačajo za vsako čisto
tono.znesek 15 dinarjev.«
.-... 3. Člen 35., tretji odstavek, točka 3., zakona o poštnohranilnem, čekovnem in virementskem prometu se izpremjnja in se glasi:
>3. 1 % za nagrado društvu poštno-telegrafsko-telefonskih uslužbencev in društvu poštno-hranilničnih usluž
bencev, katera nagrada se mora uporabiti izključno za
zdravstvene namene. Društvo poštno-telegrafsko-telefonskih uslužbencev dobi od te vsote 4/s, društvo poštnohranilničnih uslužbencev pa V«. To velja tudi za razde
litev čistega dobička iz 1. 1932.«
4. Člen 6. zakona o železniški imovini v eksploataciji
ministrstva za promet se izpreminja in se glasi:
>Nabave potrošnega materiala za redno vzdrževanje
prometa se vrše v mejah za to odobrenih proračunskih
kreditov, in se knjižijo v breme računa razhbdkov po
proračunu.
., Nabave potrošnega materiala za obnovo investicij
skih objektov, voznih objektov in naprav in inventarskih
predmetov se vrše v mejah razpoložnih kreditov iz fonda
za.jgbnovo stalne glavnice in se knjižijo v breme računa
tega, fonda. :
y.. Minister za promet se pooblašča, da srhe izdati
urajbo o izpremembah in dopolnitvah odredb zakona-o
železniški imovini v smislu izpremenjenega člena 6.«
Ђ. Kljub odredbam člena 6. zakona o železniški imo
vini v. eksploataciji ministrstva za promet se odobruje,
da se sme izknjižiti potrošek materiala; kolikor s pro
računom odobreni krediti za redno vzdrževanje prometa
in.Vzdrževanje vrednosti železniške imovine v 1. 1932./33.
niso zadoščali, v breme kreditov, dovoljenih skladu za
obnovo .stalne imovine državnih železnic. '•" •
6. Na osnovi §§ 1., 4., 5. -in 6. zakona, s katerim se
spreminjata zakon ;orfareditvi vrhovne -državhe/uprave
in zakon o ustroju ministrstva za gradbe in njegove zu
nanje shjžbe z dne 8. decembra. 1930., po katerem za
konu so posli projektiranja in gradnje državnih železnic
kakor tudi nadzorstvo nad gradnjo samoupravnih in pri
vatnih železnic zopet vrnjeni v resort ministrstva, za pro
met, se ustanavlja v ministrstvu za promet oddelek z
nazivom: >oddelek za gradnjo železnic ministrstva za
promet* z veljavnostjo izza'dne 8. decembra 1930., Za
osebje tega, oddelka velja povsem zakon, o državnem
prometnem osebju. ••..'•"
;..-.'.. ..'
. § so-.1. Minister za promet se pooblašča, da sme skleniti
v «oglasnosti z ministrskim svetom pogodbo , glede od
kupa železniških prog in ureditve pravnih razmerij, s
predstavniki sindikata lokalnih železnic v Sloveniji.
- 2. Pogodbe o gradnji prog Požarevac—Kučevo, Veles
T-Brilep, Bihać—Knin in Priština/—Peć, . sklenjene z
odobritvijo predsednika ministrskega sveta P. M: S. br.
. 2248- z dne 20. junija 1931., P, M. S. br. 3758 z dne
22. oktobra 1931. in odločbo ministrskega sveta GŽbr.
9705 z-dné 23. septembra 1932., se sprejemajo kot polnoveljayne... ; ; .
л:
; '
H. Ministrstvo za poljedelstvo.

V . ' " v - . '....'.-,. •'• .

r
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• •'" '-.'

, Minister.za poljedelstvo se pooblašča:' '
. . . . 1 . da sme s svojo odločbo do.vsote 100.000 dinarjev
porazdeliti ,kredit,, odobren za, subvencije : in podpore,
kolikor Se ni.razdeljen s proračunom;

2. da sme izplačevati veterinarjem-bakteriologom v
državnih bakterioloških zavodih in bakteriologom pri
veterinarski eksperimentalni postaji posebne. dokladè v
zneskih, ki jih odobri ministrski svet»
§ 52.

';_'•/._''.

1. Zakupnikom zemljišč uprave državne kobilarne
v Vranju se dovoljuje, da smejo plačevati zakupnino z
delom pri čiščenju kanalov in ostalih melioracijah na
posestvu, državne kobilarne, v Vranju. Podrobnejše. od r
redbe o tem predpiše minister za poljedelstvo sporaz
umno z ministrom za finance.
2. Povračila brezobrestnega-posojala, dobljenega od
države preko Zveze agrarnih zajednic za zidanje hiš,
nakup živega in mrtvega inventarja in ostalih kmetijskih
potrebščin, so oproščeni vsi tisti izselniki,.ki so dobili
temi jo po zakonu o naseljevanju južniih krajin in-so bili
oškodovani po potresu v mesecu marcu 1931.
To oprostitev dovoljuje minister.za poljedelstvo spo
razumno z ministrom za finance po višini dškodbe. '
3. Odobruje se ustanovitev veterinarske eksperimejo?
talne postaje v Zagrebu za preizkušanje in izumljanje
sredstev zaradi .odvračanja in zatiranja živalskih ..kužnih
bolezni ih za proizvodnjo limfe zoper norice. Odobruje
se, da vrši ta postaja prodajo svojih. proizvedenih pre
paratov in da' uporablja od prodaje prejete vsote -..J»
svoje vzdrževanje.
•-.••';
:

§53.
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1. Minister za finance se pooblašča, da sme .izpla
čati na predlog ministra za poljedelstvo osrednjemu od
boru vodnih zadrug v Novem Sadu na račun vsoto
5,600.000 dinarjev kot neporavnani zaostanek vodnih' pri
spevkov iz 1. 1932. za/zemljišča, privzeta v - agrarno
reformo.
.-•
j
' •
2. Poplavne :prispevkei pobrane v letu 1932. pò odmeri pristojnih' sreskih: načelstev po' člehu'2., drugerö
odstavku, pravilnika o dohodkih in razhodkih v sftreltf
agrarne reforme, št. 10.145/25 z dne 7. marca-1925.''öd
interesentov agrarne reforme, ki imajo dodeljene гкн
vršine v območju tiste vodne zadruge, ki- jö : članica
centralnega odbora vodnih zadrug v NoVem Sadu.-ispla^
čujejo davčne uprave centralnemu odboru vódrlih zadrug
v Novem Sadu.
. . . .
'••'.-.
• •"''
Pobiranje : in nadzorstvo nad pobiranjem vodnih'pri
spevkov kakor tiidi vseh ostalih dohodkov âgrarrie . re-.
forme od interesentov agrarne reforme opravljajo' or
gani, ki vrše pobiranje in ;nadzorstvò nad pobiranjeW
davka po uredbi o zavarovanju, prisilnem Izterjevanju
in neizterljivosti davkov št; 148.000, izdani ha podstavi
pooblastitve člena 159. zakona'o neposrednih • davkih; '\

Tpplavre prispevke, vplačane v državno, blagajno
po. interesentih agrarne • reforme za njim dodeljena zem
ljišča v poplavnem območju tistih vodpdh:zadreg, ki niso
članice centralnega odbora vođinih • zadrug y Novem Sadu,
kakor tudi v območju hidrotehniških oddelkov morajo
izplačevati .davčne uprave neposredno tem vodnim' za
drugam in hiarotehniškim oddelkom, kakor še'izplača*
jejo poplavni : prispevki,•', ubr.ami • od lastnikov. zfemïjréc
dotičnoga, poplavnega ...Qbmocja po zakonu .o vodnem'
pravu, (zakonski .člen XXIII.iz leta 1885.). . ,',; • •••.••
• ••• O vsotah, izplačanih- gorenjim- ustanovam; mora po*:
šil jati dunavska finančna direkcija-v Növehl S'adii hîini-V
strstvu za poljedelstvo.vsake tri.mesece.poročila.i - : >
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§54.' •

1. § 3. zakona o likvidaciji agrarnih razmerij v ob
močju prejšnje pokrajine.Dalmacije je tolmačiti tako, da
je bilo dano vsako zemljišče, razen travnikov, v trajno
obdelovanje in uživanje, če je bilo najmanj 30 let, računaje od dne uveljavitve zakona o likvidaciji agrarnih
razmerij v območju prejšnje pokrajine Dalmacije nazaj,
dano v obdelovanje in uživanje, neglede na to, aid so
bivši lastniki obnavljali ali sklepali pogodbe z istim ali
pa neposredno z drugimi obdelovalci, in se mora tiste
mu; ki jih ima poslednji, všteti tudi doba ne samo nje
govega pravnega, temveč tudi njegovega dejanskega
prednika (prejšnjega obdelovalca). Za njive (ornice)
velja to samo, če je tisti, ki je poslednji imel svet, sam
ali 1 pa kot pravni naslednik svojih prednikov obdeloval
zemljo nepretrgoma od dne zedinjenja (dne 1. decern*
bra 1918.) do dne uveljavitve zakona o likvidaciji agrar
nih razmerij v območju prejšnje pokrajine x)almacije
(dne 19. oktobra 1930.).
2. Kljub predpisom točke 6. Člena 21. zakona o od
vračanju in zatiranju živalskih kužnih bolezni z dne
14. junija 1928. sme tudi prd odredbi točke 2. tega člena
navedenega zakona minister za poljedelstvo dovoliti odstopke s pravilnikom.

§55.
Ministrski svet se pooblašča, da izda na predlog mi
nistra za poljedelstvo uredbo o komercializacijij/poslo
vanju in kontroli direkcije državnega svilarstva ш pod
rejenih tvornic svile.
Upravo direkcije s tvornicami vodi upravni odbor
iz 3 do 5 oseb, ki jih postavlja minister za poljedelstvo,
ki vrši nadzorstvo in kontrolo nad poslovanjem Uprav
nega odbora po svojem komisarju. Direktor je po dvojem'
položaju član upravnega odbora.
Gospodarski načrt, bilanco o poslovanju ш facuine
dobička in izgube odobruje na predlog upravnega od
bora minister za poljedelstvo.
V državni proračun je postavati samo saldo računa
dobička in izgube, ki se izkazuje v proračunu razhodkov
in dohodkov državnega kmetijskega sklada. <;'
Direktor direkcije svilarstva je državni uradnik1 in
se postavlja pò odredbah zakona o uradnikih v položajne
skupine, določene v § 336. zakona o uradnikih. Ostalo
osebje postavlja upravni odbor, ki- osebju tudi odreja
prejemke. To osebje ne spada v stalež državnih uradini=
kov in uslužbencev. Sedanji uradniki in uslužbenci" dfrek«
cije in podrejenih ustanov (tvornic in nadzorništvA вЛтИаЗг*
1
stva), razvrščeni po zakonu o uradnikih z dne 3Ì. iàsatëa
1931., ostanejo državni uradniki in uslužbenci' z vsemi
pravicami in dolžnostmi,' ki jih 'predpisujezakon o-uirOŽt»'
nikih; plačo in prejemke pa dobivajo iz sredstev dire*;
cije svilarstva.
••'•'
Potrebno obratno glavnico da direkciji ministrstvo za
' poljedelstvo v obliki brezobrestnega posojila iz'kreditov,'
:
določenih y proračunu razhodkov in dohodkov aržavhega
kmetijskega sklada za l 1933./1034. v partijah 1 do 8y
i ali pa s posojilom pri državnih, odnosno privilegiranih'
' bankah proti garanciji ministrstva za poljedelstvo. V ta';
namen se pooblašča minister za poljedelstvo, dà ; sklene
1
po potrebi na predlog upravnega odbora nipòreèno pòse*
r :,,;J
jilo pri Državni hipotekami banki. "•
" "' r :
' -1
Podrobnejše odredbe se predpišejo : v : uredibf o "fio-

3. Razveljavljajo se odredbe točke 1. § 46. in točke 1.
§ 47. zakona o pospeševanju kmetijstva z dme 6. septem
bra 1929. s tem, da veljajo v celoti odredbe Člena 14.
|ajsgna o odvračanju in zatiranju živalskih kužnih bo
lezni z dne 14. junija 1928., po katerih se stekajo vsi
dohodki od živinskih potnih listov v občinske veterinar
ske sklade.
,
.
,',
... 4. Odredba § 47..zakona:o naseljevanju novih južnih
krajin.z dne 11. junija 1931. ostane še dalje, v veljavi.
6. V točki 4. § 58. zakona o banski upravi se dodajo
za podpičjem te-le besede: »če letni dohodek veterinar
skega zaklada ne doseže vsote 500.000 dinarjev, se vrne
omenjenemu veterinarskemu zakladu dohodek, k i ' s e je
v.dotičnem letu dejanski dosegel,' toda po odbitku režij
mexcializaéijii -, -•-• ;
'"•'' -•'•'•'•
skih ;Strqškov;<. , .
' • •..-..•
..- f6. : Prizma se- zakonska veljava uredbi, s katero se
L Ministrstvo za trgovino in industrijo; "
' :: *
spravlja zakon o kmetijskem kreditu z dne : 12. junija
;
1Ç25. v sklad z zakonom o Privilegirani agrarni banki z
dne 16.: aprila 1929.,. z izpremembami in dopolnitvami z
Minister za trgovino in industrijo se pooblašča:' •'"•'dne ?ö\,februarja 1930.-, 27. marca in 5. decembra 1931.,
,.l..da sme postavljati na račun kreditov, prelkn&iiin. z zakonom o nazivu in;razdelitvi kraljevine na uprav ranih s proračunom za osebne razhodke stalnemu" osebju?
na območja z dne 3.. oktobra, 1929., ter pravilniku o na srednjih, tehniških šolah in moških obrtnih šolah, stro
Uporabljanju.fonda za podpiranje, zadružništva in zni kovno učiteljsko honorarno osebje; število -in varata dolo
ževanje obrestne mere, ki je pri Privilegirani agrarni čenih zvanj kakor tudi znesek .ustreznih, zakonskih pre-'
banki št. 77..762/V z dne. 21. decembra 1932., in ki sta : jemkoyin kreditov se pa s temi postavitvami ne sme,
natisnjena v službenih nòvihah« št. 19/VI z dne 26. ja- prekoračiti;
."'.-.•..-,
nuarja 1933.
,.'"' '.', , .,. , t ,.-..
2. da sme. izplačati iz kreditov, preliminiranih e;pro. računom, v breme nagrad .za eksterne .učitelje, v resortu
:,- 7.,Sprejema se in. odebruje odločba ministrskega
4veti:St...,il.Òp§/ViI/-.i dne 16.'aprila 1932., s katero se ministrstva za trgovino in industrijo, honorarnim učiter
pi$pu$Ča, /vrhovnen^u. jH>verjeni§tvu' za agrarno reformo ljem honorarje od ure samo do višine kreditov, odobre*
.
v,, Skoplju ; nerazprodano. kmetijsko, orodje, prejeto na nih za te.nagrade;
3. da sme postavljati po pokazani potrebi'na-vseh"
ra,oun.reparacija Nemčije».da ga razdeli brezplačno med.
srednjih in nižjih šolah predmetne honorarne učitelje"
naeelruke.m o&ipJß kmetovalce, r • :
bodisi s stalnim honorarjem ali pa odi.opravljene ure,
".; .8.^"Nabave in ^delovne' pogodbe za'izvajanje koloni
in to samo do višine kreditov, odobrenih za te nagrade.
zacije .kakor tudi za potrebe naselnikov zaradi uspeš
To honorarno osebje postavlja pri srednjih strokov
nega naseljevanja-.južnih krajev iz kreditov^ odobrenih
nih šolah minister, na nižjih moških obrtnih šolah pa
8 proračunom,, ali iz. kolonizacijskega :fonda odobruje do
ban v mejah proračunskih kreditov, določenih z a t e šole;
1QQ.OO0 dinarjev, vrhovni, poverjenik- za agrarno, reformo
4. da sme. uporabiti dohodke; ki mu pripadajo po
:
ЧјакорЦц,!^, . I : . , ; J : ; .„. , • л '
odredbah § 26. zakona o ustanovitvi in' ureditvi diržavitto'

;

' s»,v

••'.''":;" .^S-
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razredne loterije za podpiranje narodnega gospodarstva, dolžine teh programov, ki jih prikazujejo vsake tri me
razen za pospeševanje obrta in male hišne industrije tudi sece. Pri kinematografih s predstavami vsak dan, ki
za pospeševanje izvoza in gospodarske propagande v izpreminjajo svoje programe manj ko šestkrat na mesec,
sme zvišati minister za trgovino in industrijo ta odstotek
inozemstvu.
domačih filmov do 10%, če je zadosti domače pro
§57.
izvodnje.«
1. Veljavnost odredbe § 200. zakona o obxtin se od
č) V § 10. je vpisati namesto zneskov: »5.000 do
laga za leto dni.
20.000« zneske: »50 do 6.000«.
2. Združbe, omenjene v odstavku C) § 366. in v
odstavkih O in (2) § 391. zakona o obrtih, se smejo
§58.
praviloma ustanavljati za območje trgovinske, industrij
Kreditne
ustanove,
ki
imajo po svojih pravilih pra
ske in obrtne zbornice. Če se pokaže potreba, sme mini
vico,
izdajati
obveznice
(obligacije),
smejo izdajati te
ster za trgovino in industrijo po zaslišanju pristojnih
obveznice
odslej
samo,
če
dobe
za
to
potrebno
dovolitev.
trgovinskih, industrijskih in obrtnih zbornic dovoliti, da
Dovolitev za izdajanje obveznic daje minister za trgor
se smejo ustanoviti omenjene združbe tudi za območje
več zbornic. Če obseza zbornično območje več banovin vino in industrijo po predhodnem sporazumu z mini
ali dele več banovin, dovoli lahko minister za trgovino strom za finance.
in industrijo po zaslišanju pristojnih zbornic ustanovitev
# J. Ministrstvo za šume in,rudnike.
posebne združbe tudi za vsako banovino, odnosno za del
§59.
banovine ali za več delov banovin.
Minister za šume in rudnike se pooblašča:
Minister za trgovino in industrijo sme dovoliti po
zaslišanju zbornic, da se ustanove združbe tiskarskih
1. da sme postopno iž tekočih gozdnih dohodkov za
podjetij, omenjene v § 356., odstavku (3), zakona o obrtah, leto 1933./1934. dati državnemu gozdnemu podjetju Doberpò prednji odredbi za vsa podjetja iste stroke, neglede ljin-Drvar na razpolago 6,000.000 dinarjev kot obratno
na to, ali imajo značaj industrijskega ali obrtnega obrata. glavnico; podjetje pa mora do konca tega proračunskega
3. Odredbe točk 1. in 8. § 420. zakona, o obrtah pre leta vrniti to vsoto blagajni ministrstva za šume in
stanejo veljati z dnem, ko stopi ta zakon v veljavo, in se rudnike;
vrača veljava zakonu o seoskim dućanima z dne 25. okto
2. da sme izplačati iz tekočih gozdnih dohodkov za
bra 1870., z izpremembami in dopolnitvami z dne 20. fe lete 1933./Î934. vodndm zadrugam dolgovani in tekoči
bruarja 1891., in uredbi o kasapnicama z dne 8. aprila prispevek, in to na ozemlju direkcije šum v Apatirid za
1839., kolikor se nanaša na dajanje mesnic v zakup.
zadruge: Bogojevo, Bajsko-Živo.v znesku Din 375.60Г54,
" 4. Odredbe točke 3. § 420. in § 438. zakona o obrtàh Sveti Ivan Svilojevo-Apatih v znesku Din 1.136'84, Apaz dne '5. novembra 1931. prestanejo veljati z dnem, ko tin-Sonta v znesku Din 493.850:50, Bački Monoštor-Apatin
etopi ta zakon v moč, in se vrača veljava zakonu o opštin- v znesku Din 75.964'—, Kioošersko v znesku Din 7176-80,
skoj merini (kantarani) z dne 31. januarja 1896. Mini Kovačica-Kenčansko v znesku Din 6239-04, Sontova-Bezstrski, svet lahko na predlog ministra za trgovino in dan v znesku Din 1321-28 in Karlovaško-Koviljako-Gorindustrijo in ministra za finance razširi z uredbo veljav dinovško v znesku Din 608-—; direkcije'šum v Vinkovcih
nost navedenega zakona na vse ozemlje kraljevine ali na v znesku Din 3,107'810-20 in direkcije šum v Zagrebu v
ozemlje poedinih banovin, mest ali občin.
znesku Din 51.439-80. Vsi ti izdatki se morajo v končnem
" Doslej pobirane občinske tehtarine se jemljejo v računu za to proračunsko leto izkazati ločeno;
vednost in se odobrujejo.
3 da sme odrejati postopno iz tekočih gozdnih in
5. V § 4. zakona o srednjih trgovinskih šolah se črta rudarskih dohodkov za leto 193S./1934. po pristojnih bla
pika in se dodajo besede: >kot redni slušatelji, ne da bi gajnah izplačilo občinskih doklad in ostalih samouprav
morali opraviti diferencialno maturo.«
nih davščin, odmerjenih po občinskih sodiščih na državne
6. Območja trgovinsko-industrijske zbornice in obrtne nesporne šume in rudnike za proračunsko leto 1931./1982.,
zbornice v Skoplju in trgovinsko-industrijske in obrtne 1932./1933. in 1933./1934., skupaj Din 30,000.000-—; zbornice v Podgorici se izpreminjajo tako, da obsezata
4. dà .sme izplačati iz rednih proračunskih, dohodkov
območji trgovinsko-industrijske zbornice v Skoplju in razliko osebnih prejemkov po besedilu partije 1, pozi;,
obrtne zbornice v Skoplju tudi te-le sreze Zetske bano cđje 4, in partije 2 proračuna za 1. 1932./1933. v skupnem
vine: ejeniškega, bjelo-poljskega, deževskega, štaviškega, znesku Din 1,564.196-91;
• .•
; beranskega, kosovsko-mitroviškega, istoškega, pecskega,
5. da uporabi gotovino. gozdnega fonda,/ustanovije?
' dreniškega, podrimskega in đakov iškega.
nega po členu 27. zakona ò gozdih z dne 30. marea,|89l.
7. V zakonu o ureditvi prometa s filmi z dne 5. de
z izpremembami in dopolnitvami z dne 2. avgusta 1898.,
cembra 1931. se to-le izpreminja in dopolnjuje:
26. januarja 1900., 16. maja 1902. in 28. marca 1904 za
a) § 2. se izpreminja in se glasi:
Srbijo, z vsemi obrestmi vred do dokončne uporabe to
>Pri ministrstvu za trgovino in industrijo posluje
likvidacije tega fonda za- razmejitev še nerazmejenih
državna filmska centrala kot samostalna ustanova. Na
državnih
gozdov, za postavitev zgradbe za direkcijo Šum
tančnejše odredbe o njeni sestavi in poslovanju kakor
in
za
stanovanja
uradnikov Gumarske stroke v Skoplju
tudi o upravljanju in porabi njenih sredstev izda mini
in
za
popravilo
in
postavitev v pravilno stanje vseh osta
ster za trgovino in industrijo.«
lih zgradb pod upravo ministrstva za šume in rudnike;
b) §§ 6., 7. in 8. se ukinjajo.
za razmejitev gozdov je odrediti najmanj Din 3,000.O0Q--*;
c) Prvi odstavek § 9. se izpreminja in se glasi:
6. da sme razdeliti med interesente (občine; zem
>Kinematografi morajo prikazovati pri vsaki pred
ljiške
zajednice, imovinske občine, javne ustanove; pri stavi tudi po enega ali po več filmov kulturne vsebine.
Kinematografi morajo prikazovati v svojih rednih pro vatne osebe) brezplačno sadike, vzgojene v držav
gramih tudi filme domače izdelave, in to najmanj 6 % nih drevesnicah pri gozdnih upravah kakor tudi

Ш
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pri političnih oblastvah (srezih), in sicer v prvi vrsti gozdovanje at- 8ö6-zdae-*M.» ja
za pogozdovanje kraščin in goličav, v drugi vrsti pa za bami ш dopolnitvami et 20J
napravljanje gajev okoli malin kmetskih posestev, šol, 17.625/1930.;
občin in mest. V ta namen sme razdeliti med intere
14. da odredi kljub predpieom-zafceee в - м л м ј ј а
sente brezplačno seme, vzgojeno v državnih semeno-, državnih gozdov z dne 27. marca 1930. Шогтаидаае ko
gojnicah;
misije enega višjega šumarakega unadaifea ш pristoj
7. da oddaja, dokler se ne izda poseben zakon o nega sreskega gumarskega referenta, odaoeno vršilca
ureditvi državnih gozdov, obremenjenih s služnostmi, ki dolžnosti, ki naj obhodijo vse tiste evese, kjer razmejitev
je omenjen v § 184. zakona o gozdih, brezplačno iz držav državnih gozdov Se ni izvršena, in podajo predloge, ka
nih gozdov neobhodno potrebni stavbni les in drva liškim teri gozdni kompleksi ee naj razmejijo za države pe pred
in dalmatinskim naselnikom-kmetovalcem na isti načdm, pisih zakona o razmejitvi državnih gozdov z dne 27. mar
kakor ostalim služnostnim upravičencem;
ca 1930. in kateri se naj brez nadaljnjega prepeete za
8. da sme, dokler se ne izda poseben zakon, dode časno interesentom zaradi gospodarskih potreb.
ljevati in dajati v zakup dobrovoljcem, invalidom in ose
Stroški teh informativnih komisij zadevajo.isoto
bam brez stanišča, kakor prej, državna gozdna zemljišča Din 3,000.000*—, odobreno za razmejitev državnih geadov
v mejah pravilnika o izvajanju notranje kolonizacije, v točki 5. tega paragrafa.
odobrenega z odločbo ministrskega sveta z dne 8. de
V tem pogledu izda odločbe na obraaloćeei vpmueg
cembra 1924., št. 63.556. Ves les, kar ga je na dodeljenih; informativne komisije minister za šume in raäaifce z
parcelah, se mora plačati po gozdnem cenovniku;
odobritvijo ministrskega sveta.
9. da eme podaljšati lastnikom, ki jim je s svoje
Poedini interesenti za tako prepuščene kempfekse
dni njim izdanimi potrdili ministrstva za šume in rud naj rešujejo, kolikor se pojavijo spori, swoje zafe*evke
nike in' odločbami ministrskega sveta priznana lastnin po redni zakonski poti;
*
ska pravica do posestev v mejah državnih gozdov po
15. da ne zahteva od vaščanov sela Petrine y jankočlenih 24., 25. in 26. zakona o razmejitvi državnih gozdov
viški
občini, prespanskem srezu Vardarske banovtifae, aa
iz 1. 1922., ki se pa niso v zakonskem roku po členu
prejšnja
leta nikakršnega plačila takse za pašo ha drvar32. zakona o razmejitvi državnih gozdov z dne 27. marca
jenje,
ki
naj se jim obenem oproste izrečene kami za
1930. zemljiškoknjižno prepisali, rok za zemljiškoknjižni
pašo in dirvarjenje, kolikor niso izvršene, niti zaianjjeAae
. vp' še za eno leto dni od dne, ko stopi ta zakon v za uživanje orne zemlje in zgradb v mejah tega веаа,
, veljavo, da se vpišejo v tem času na osnovi spredaj ome- kakor tudi da izvrši po strokovni komisiji poprav« mejne
; njenih predloženih potrdil in odločb, kakor tudi tistim, črte državnega gozda >Galičnioe-Petrine< .proti mejam
ki jim je priznana v mejah razmejenih državnih gozdov tega sela tako, da ostane selo s potrebnim ornim in gozd
z državnimi tapijami, potrjenimi pri pristojnih sodiščih, nim zemljiščem po § 11. zakona o razmejitvi državnih
lastninska pravica do zemljišč, ki pa so doslej to pravico gozdov zunaj mej državnega gozda;
izgubili, ker so roki po zakonu o gozdih in zakonu o
16. da sme izterjevati po davčnih òWaetvih a4»wèbo:
razmejitvi državnih gozdov zamujeni, ali ki so bili na ta
a) vse dolgovane državne rudarske davščine-tako
zemljišča vpisani, pa so jim vpisne listige med vojno
iz tega leta, kakor tudi iz prejšnjih let; '
propadle;
10. da sme podaljšati osebam, ki jim je ostala hiša
b) izvršne kazni, izrečene po rudarskem zakonu, in
in orna zemlja po razmejitvi v državnem gozdu in ki
c) vse dolgove rudarskih ш topilnišMb. podjetij iz
jim država ni priznala lastnine, rok za zemljiškoknjižni tekočega leta, kakor tudi iz prejšnjih let teatarskim
vpis za eno leto dni od dne, ko stopi ta zakon v veljavo. skladnicam v kraljevini za zavarovanje rudarskih delav
Lastniki lahko dokažejo lastninsko pravico pri red cev in osebja v podjetjih, ki spada pod rudarske zakone;
nem sodišču z vsemi dokaznimi sredstvi, označenimi v
17. da eme dovoljevati po soglasnosti ministrskega
civilnem sodnem poetopmiku.
sveta -po potrebi obročna odplačila dolgov za кодЈјјвпе
" . Za dokaz soMopuščene tudi priče neglede na vred proizvode državnih rudarskih podjetij.
nost imovine;
11. da sme vršiti kljub § 51. zakona o gozdih z dne
§60. .
21. decembra 1929. v mejah cen odobrenega prelimiZaradi
zalaganja
malih
domačih1 žag, ki nimajo svo
narija prodaje v lastni režiji izdelanih gozdnih proizvojega rezervacijskega območja, katerih letna zmogljivost
, dov za potrebe vojaških ustanov in ostalih državnih in
za predelovanje pa ne presega 300 kubičnih metrov
samoupravnih uradov, ustanov in državnih industrijskih
okroglega lesa, sme minister za šume in rudnike prodati
podjetij brez licitacije in neglede na njih vrednost v poles iz državnega gozda do iznosa letne zmogljivosti po
edinem proračunskem letu in poedinem primeru.
vplačilu takse, predpisane v veljavnem cenovniku gozd
Tako izvršene prodaje ee ne vračunajo v skupne nih proizvodov.
vrednosti, navedene v drugem in tretjem odstavku § 51.
§ 61.
zakona o gozdih;
Vse
borove
kulture
v
bosiljgradskem
arem e skupno
12. da proda bukova stoječa in ležeča debla v držav
nih gozdovih, ki so se posušila zbog elementarnih ne površino okrog 69 hektarjev, ki so bue zamejndčene kot
zgod, kljub predpisom zakona o gozdih in zakona o državne po sodišču za razmejitev državnih gozdov v 9
državnem računovodstvu v večjih ali manjših oddelkih kompleksih, se morajo vrniti v posest prejšnjim lasthipo dejanski vrednosti na osnovi cenitve brez licitacije, • kom-uživalcem, in to zasebnikom kakor tudi selom in
občinam,
z direktnimi pogodbama;
§62.
13.r dà odloži za tekoče proračunsko leto izvrševanje
Minister za finance se • pooblašča, da Sme odobriti
§ 123. zakona o gozdih; za ta Čas veljajo povsem predpisi
•pravilnika o zbiranju in upravljanju prispevkov, za p.e-' ministru za šume in rudnike, da pridrži iz svojih sred-
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34. kos.

štev največ Din 60,000.000'— kot posojilo za obratno
glavnico vseh državnih rudarskih in gozdno-industrijskih
podjetij, kakor tudi za lastno režijo, ki jo je vrniti ob
koncu proračunskega leta.
§ 63.
Minister za šume in rudnike se pooblašča:
1. da sme po soglasnosti ministrskega sveta glede
na uredbo o posredovalnem postopku, in na. sedanje
gospodarske razmere dopolniti in izpremeniti pravilnik
za, prodajanje proizvodov državnih rudarskih podjetij
R. br. 10,201/28 z dne 15. oktobra 1928.; s tem pravilni
kom pa se ne morejo zniževati terjatve države brez mini
strove odobritve in soglasnosti ministrskega sveta;
2. da sme sporazumno z ministrom za finance pred
pisati pravilnik, da se smejo izknjižiti v breme material
nih razhodkov državnih rudarskih podjetij:
, a) stare terjatve, za katere se ugotovi nemožnost,
izterjati jih po sodni poti;
/ . b) škode, nastale po višji sili (požar, poplava, samo
vžig premoga itd.) pri materialu, življenskih potrebšči
nah in rudniških proizvodih;
e) manj'ki, nastali ob redni manipulacija (razsip,
kalo, ižsušenje, izhlapenje itd.);
- 8. da po soglasnosti ministrskega sveta in po po
kazani potrebi dopolni in izpremeni pravila bratovske
skladnice za zavarovanje delavcev in osebja pri rudar
skih podjetjih z dne 1. decembra 1924. in pri tem upo
števa sedanje gospodarske razmere, zmanjšano število
zavarovanih delavcev in povečane izdatke bratovskih
ekïadnic;
• 4. da predpiše sporazumno z ministrom za finance
uredbo o pavšalirariju potnih stroškov gozdnih in rudarskih uslužbencev.
:

'

§64-/

1. Kazni, ki so določene v rudarskem zakonu za
prejšnjo kraljevino Srbijo iz leta 1866., zakonu o rudah
za prejšnjo kraljevino Črno goro iz leta 1911., obenem
rudarskem zakonu z dne 23. maja 1854. in rudarskem
zakonu za Bosno in Hercegovino z dne 14. niaja 1881.
kakor tudi z izpremembami in dopolnitvami teh zakonov,
odnosno v predpisih, izdanih na podstavi zakonov, se
zvišujejo desetkratno, odnosno dvajsetkratno, ih sicer
tako-le:
a) 1 dinar po besedilu zakona je zenačen z Din 10"—;
b) 1 perper po besedilu zakona ^e zenačen z Din 10-—;
c) 1 goldinar po besedilu zakona je zenačen z
.Din 20'—;
.
č) 1 krona po. besedilu zakona je zenačena z
Din 10"—.
2. Regalni davek, odnosno rudniška pristojbina za
pravice (povlastice), rudniška polja, rudniške, mere in
osredkej izdane na osnovi veljavnih rudarskih zakonov
v kraljevini, znaša odslej za vsak hektar 2-50 dinarjev
na leto.
3. Rudniška pristojbina za nadnevne т е т е znaša za
' vsak hektar Г50 dinarja na leto.
4. Tarifne pdstavke 289., 295., 298. zakona o taksah
ee izpreminjajo in se glaee:
l^.Tar. post. 289. — Za pravico prostega izsledo.. vanja. r u d ' i n kopanin kakor tudi-za. vsako: ob. novitev te pravice za vsako občino 300. dinarjev.
2. Tar. post. 295. ±- Za ponovno pridobitev pra, vice, prostega izsledovanja po § 36. rudarskega
zakona za vsako občino 500 dinarjev.

3. Tar. post. 298. —: Za prenos pravice iz dob
ljene povlastice, in to:
a) za popolni prenos . . 10:000 dinarjev;
b) za delni prenos *. » . • 5.000 dinarjev.
Za lignit© ostane prejšnja taksa.
5. V območju prvostopnih rudarskih glavarstev v
Zagrebu, Ljubljani, Sarajevu in Splitu se pobirajo te-le
takse:
1.: za rudosledno dovolilo kakor
:
tudi za vsako podaljšanje rudo: slednega dovolila za vsak srez
40 dinarjev;
2. za dovolitev vsakega zaščitnega
polja, svobodnega rudosleda . . 20 dinarjev;
3. za vlogo za rudniška polja, rudniške mere in nadnevne mere,
osredke in koncesije . . . . . 100 dinarjev;
4. za odstop (prenos) zaščitnega po
lja, svobodnega rudosleda, in to:
a) za popolni prenos . . .
50 dinarjev;
b) za delni prenos . . . .
30 dinarjev;
6. Za dovolitev, da se sme razpola
gati z rudo, dobljeno z izsledoyalnimi
deli, se pobira v vsej državi taksa . . 100 dinarjev.
§ 65. Lastniki premogovnikov so oproščeni plačila najem
nine, odškodnine v materialu in vseh drugih stroškov za
ukorišČanje sonde za globoko vrtanje, ki je last oddelka
za rudarstvo ministrstva za šume in rudnike, ki so jo
premogovna rudarska podjetja uporabljala zaradi iz
sledovanja rudnih kopanin do vštetega leta. 1930. in za
radi katerih terjatev je rudarska direkcija ministrstva
za šume in rudnike po državnih-pravozastopnikih vlo
žila tožbo.
Tudi tedaj sé ne vrši izterjava, če so po. teh tožbah
izšle sodne sodbe pristojnih državnih sodišč; vendar še
že vplačane vsote ne morejo iz državne blagajne vrniti'. '
E. Ministrstvo za socialno politiko in narodno zdravje,
§ 66.
Minister za socialno politiko in narodno zdravje, se
pooblašča:
1. da sme odobriti higienskim ustanovam, da smejo
porabiti presežke ostvarjehih dohodkov nad preMminiranimi dohodki za asanaçijo vasi, bolnice, zdraVilišča
in.ostale ustanove pa za svoje potrebe;
'..'''
2. da sme porabiti presežke, dohodkov' Vrnjačke
banje za potrebe njene ureditve;
3. da sme postavljati za dnevmičarke dečje zaščitne
sestre zavoda za. dojence, šolskih,poliklinik in'dečjih
dispanzerjev v breme presežkov prd dohodkih, ki jih
03tvarijo higienske ustanove.
... ,
4. da . sme. odrejati posebno • doklado poslovodjem
delavnic in mojstrom, zaposlenim v državnih ortopedskih
zavodih (delavnicah) in ustanovah -za nastanitev slepih,
gluhonemih in invalidov; prvim po 540 dinarjev, drugim
po 350 dinarjev na mesec.poleg rednih prejemkov za
strokovno prekočasno delo v breme proračuna omenjenih
.državnih ustanov;
5. da sme odrediti z odobritvijo ministrskega sveta
prejemke-.državnim uradnikom izselniške službe, v ino
zemstvu. Izplačilo teh prejemkov., preko kreditov, odo
brenih v državnem proračunu, obrenienja izselnišk? fond.

Štev. 34.

SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE
Priloga k 34. kosu IV. letnika z d n e 22. aprila 1938.

Razglasi kraljevske
banske uprave
VI. No. 2364/17.
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Pregled nalezljivih bolezni
v Dravski banovini
o d 1. a p r i l a d o 7. a p r i l a 1 9 3 3
Po naredbi ministrstva za narodno idravje
S. br. 4948 z dne 21. maroa 1930.
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Skupina tiluznih bolezni.
Brežice
. . . .
Gornjierad
Krško
Logatec . . .
Ljubljana (erez)
Ljubljana (mesto)
Maribor desni bree
Maribor (mesto) .
Murska Sobota.
Ptui
....
Radovljice
Slovenjeradec • • .
Vsesa

Vseea

Davica. — Diphteria et Croup.

1
1
1
1
1
2
6
5
1
5

2

1 —

1
1

2

1
5
2
4
2

"~

1
t —
1 —
2 1
1 —
1 —
2
3 —
1 .—

49 25 19

1 54

Мигзка Sobota. .

1

Vseea

3 26

1 - •—
2
2. — 2
1
1
5
2 —
2
1
2
11
1 1
10 3 3
6 1 4
O
4
3
1
1
2
56 6 13

—

1
2

—

1
1
ô
2
1
2
11
10
3
2
3

—

—

l

1
2
— 48

Brežic«
Celje
Celje .(mesto) . . . .
Kamnik
Kranj
Krško
Ljutomer . . . . . . .
Maribor desni bree
Maribor levi bree
Maribor (mesto)
Metlika .
Mu reka Sobota . . .
Novo mesto
Prevalje
Ptuj
Radovljica
Slovenjeradec • . .
Vseea

—

•

4
1
10

Vseea
16

Nalezljivo vnetje možganov.
Meningitis cerebrospinalis epidemica.
1
1 — — —
Brežice
1 - — 1 —
Ljubljana (erez)
1
2 — — 1
VsegaB • •

Vsega

- I 61

-I

5

Otrpnjeoje tilnika. acuta,
Litija
Ljubljana (erez) • • *

-

-

6

Vseea1 . . .

Rdečke—Rubeola
6

— -

-

1

1

1 —

1

Grippe
1 — 2
— — 28

3 —
28
13 10
7 1
6 —
12 5
108 1
81 —
— 8
2 2
2 —
21 —
2 —
40 —
29 4

-

5
4
6
12
85
13
—
1
1
21
2
•

—

1

17

— 4
—
— 5
— 24
— 68
— 8
1

2

— 1
—
—
— 40
4

29
2

1

-

199
3
.'

202

1

t

1
199
3
'<
- 203

Ljubljana, due 10. aprila. 1933.
Kraljevska banska uprava Dravske
banovine v Ljubljani.

*
II. No. 9722/15.
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Razglas.
2
16

9 12

13

1
l| — I 1
Anthrax.
ll-l
ll-l

ll-l
l l - l -

Norice. —- Vajricel a«.
Ptuj . . . . .
Ptui (mesto)
Šmarje ori Jelšab

O
Sepsis

epidemica.-

Krčevita odrevenelost. — Tetanus.

Vranični prisad.

Is
o-

326 59 180

Celje
Litija
Slovenjgradet.
Vseea1

Šmarje pri Jelšab

Ptui

s

•d

o—

Vnetje priušesne slinavke. — Parotitis

-

Sen. — Erysipelas.
30 12 13

Brežic •
Celje
Črnomelj
Kočevje
Konjice . •
....
Kršk
Laško
Litija
Ljubljana (srez)
Ljubljana (mesto) .
Novo mesto . . .
Ptui
Ptui (mesto) . . . .
Slovenjeradec
...
Šmarje pri Jelšab • •
Vsega

I - I 1 |—|— I

s*

ca

O

H ripe —

-

Dušijivi kašelj. — Pertussis.

14

Ošpice. — Morbilli.
— 4 —'
Brežice
1
Ljubljana (mesto) .
_ —
10
Metlika
1 ... 1 —
Slovenjeradec . . . .
11 6 1 —
Vseea

Vsesa

1

1
2 1
3
2
3 —
2 3

Vseea

Celje (mesto)

1
1
1

> T*
ed

3 s»

Srez

Otročniška vročica. —
puerperalis.
1
Krani
1
Ljubljana (srez)
1
Novo mesto . . .
3
Vseea

2 —

7

Brežice
Celje
Celje (mesto) . . . .
Dolnja Lendava . . Gornjigrad
Krani
Kočevje
Krško
Litija
...
Logatec
Ljubljana (srez) . .
Ljubljana (mesto)
Maribor desni bree
Maribor levi bree .
Maribor (mesto)
Murska Sobota . . . .
Novo mesto
Prevalje
Ptui
Radovljica
...
Šmarje eri Jelšab -._^
Vseea •

Škr latin ka. — Scarlatina.
Brežice
• •
Celje
Celje (mesto) • . .
Gornjigrad
Kram
Kočevje
.......
Konjice • •
Krško
Litija
Ljubljana (erez)
Ljubljana (mesto)
Maribor levi brea
Maribor (mesto) .
Metlika
Novo mesto . . • .
Prevalje
..
Ptuj

o_ . Шt» — § 3
cd
u SJ3
Ш
B
«•9 TM) fc>
O 2 °
O
Л

S r ez

5
1
6
12 —

5
1 —
6
6 —

6

Polyomyelitis
1
'
1 — — —

1
1

2 — — -•'

2

Mestna občina ljubljanska namerava
zgraditi pri Devici Mariji v Polju javno
zrakoplovno pristanišče. Na podstavi
predpisov čl. 33. zakona o zrakoplov
stvu od 22. februarja 1928. (>Uradni
list« št. 83/29), § 2. zakona o izpremembi in dopolnitvi prednjega zakona od
14. januarja 1980. (»Uradni Mst« štev.
127/29) tor n a podstavi predpisov zako
na od IS. februarja 1878. avstrijskega
drž. zak. 8 t 30. s e n a prošnjo imenova
n e občine razpisuje razlastitvena raz
prava za razlastitev zemljišč, l e ž e a h v
kat. obč. Slape in Šmartno ob Savi ter
potrebnih v gornji namen.
iKomdsijska raaprava s e izvrši v po
nedeljek, dne 8. maja 1933. s sestan
kom komisije o b 9. uri na mestu sa
mem.
K tej razpravi s e vabijo vsi udele
ženci e prdetavkom, da sta dotični načrt
in seznamek zahtevanih zemljišč, odV
nosno razlaščencev od dneva objave te
ga razglasa v občinah Devica Marija v
Polju in Moste pa d o dne 7 maja 1933.

Stran 174.

Štev. 34-

razgrnjena pri občinskih uradih imeno
vanih dveh občin, kjer ju morejo ude
leženci med uradnimi urami vpogledati.
Do dne 5. maja 1933. lahko vloži vsak
udeleženec pri sreskem načelstvu v
Ljubljani usten ali pismen ugovor zo
per zahtevano razlastitev;
najkasneje
pa se morejo taki ugovori prijaviti
ustno ali pismeno vodji razprave do
njenega zaključka. Poznejši ugovori bi
se v smislu § la., odst. 4., cit. zakona
iz I. 1878. ne mogli upoštevati.
Kraljevska banska uprava Dravske
banovine v Ljubljani,
dne 20. aprila 1933.
Ban: dr. Marušič s. r.
*
VIII. No. 2331/1.
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Razglas.

ч

Božič Anton, trgovec v Kranju, name
rava zgraditi na parcelah št. 217, 218 in
219/1, k. o. Primskovo pri Kranju, tkalnioo za izdelavo volnenih in bombažnih
tkanin.
Podrobnosti projekta so razvidne v
predloženim načrtih in tehničnem opisu.
O tem projektu se n a podstavi §§ 110.
in H22. ob. z., §§ 84., odst. 2., 89., odst.
3., in 131. gradb. z. in § 7.3. i. si- z. u.
post. razpisuje 'komisijski ogled na kra
ju samem in obravnava
na torek, dne 2. maja 1933.
s sestankom komisije ob 13. in pol uri
pop. na kraju samem v Primskovem.
Interesenti se obveščajo, da so načrti
nameravane naprave razgrnjeni do dne
va komisijske obravnave pri podpisa
nem uradu na vpogled. .
Morebitne ugovore zoper namerava
no napravo je do dneva obravnave vlo
žiti pri kraljevski banski upravi, na dan
obravnave pa v roke vodji komisije.
Poznejši ugovori se ne bodo upoštevali,
temveč se bo o projektu odločilo brez
ozira nanje, kolikor ne bo javnih za
držkov.
Kraljevska banska uprava Dravske
banovine v Ljubljani,
dne 20. aprila 1933.
Po pooblastilu bana,
načelnik
oddelka za trgovino, obrt in industrijo:
dr. Mam s. r.

Razglasi sodišč
in sodnih oblastev
Su 31 5/33—1.

1103

Razglas.
Apelacijsku sodišče v Ljubljani je
imenovalo M. Andreja Grassellija, mest
nega konceptnega pripravnika v Ljub
ljani tolmačem za nemški in francoski
jezik pri okrožnem sodišču v Ljubljani.
Predsednižtvo apelacijskega sodišča
v Ljubljani,
dne 14. aprila 1933.
•

•

*

•

•

•

Su 8 5/33—1.

1102

Razglas.
Apelacijsko sodišče v Ljubljani je
imenovalo dr. Šmida Vladislava, advo
katskega pripravnika v Mariboru sod
nim tolmačem za nemški jezik pri
okrožnem sodišču v Mariboru.
Predsedništvo apelacijskega sodišča
v Ljubljani,
dne 14. aprila 1933.
L 5/32—7.
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va objave v »Službenem listu« svoje*
pravice, sicer bi se po poteku tega
roka proglasilo, da so vrednostni pa
pirji brez moči.
Oznamenilo vrednostnih papirjev:
Hranilna knjižica Mestne hranilnice
ljubljanske v Ljubljani štev. 175.123 v
vrednosti 13.043 Din 59 p.
Okrožno sodišče v Ljubljani, odd. V.,
dne 21. aprila 1933.
*
T 23/33—3.
1101'

Razglasitev preklica.
S sklepom tega sodišča z dne 9. mar
ca 1933., posi. štev. L 5/32—6, je bila
Papier Pavla, roj. 5. septembra 1880. v
Goricah, pristojna v Križe, posestnica
na Golniku, zaradi zapravljivosti ome
jeno preklicana.
Za pomočnika je bil postavljen Grašič Janko, posestnik na Golniku.
Sresko sodišče v Tržiču,
dne 21. aprila 1933.
*
Opr. ät. I Po 40/33—2.
1108

Oklic.
Tožeča stranka Kerčmar šandor, de
lavec iz Križevcev št. 29 v Prekmurju,
sedaj v Ameriki, 603 Lawfer Street,
Bethlehem So, Side, Pa, USA., je vlo
žil proti toženi stranki Boleč Terezi, posesfcmci v Borečih 6, sedaj neznano kje
v Ameriki, radi 850 dolarjev s prip. k
opr. št. I PO 40/33—1 tožbo.
Prvi narok za ustno razpravo se je
določil na 23. maja 1933 ob 9. uri dop.
pred tem sodiščem v sobi št. 84, ras
pravna dvorana.
Ke& je bivališče tožene stranke ne
znano, se postavlja g. Boleč Franc, po
sestnik sedaj v Šulincih št. 77, za skrb
nika, ki jo bo zastopal ina njeno nevar
nost in stroške, dokler ne nastopi sama
ali ne imenuje pooblaščenca.
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. I.,
dne 19. aprila 1933.

*
P 42/33-3.
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Oklic.
Pri podpisanem sodišču toži Malenšek Martin, pos. in gost. v Črmošnjicah
št. 14, Čečeliča Josipa, pos., Koroška
vas št. 19, radi 6217 Din s pr.
Ker je bivališče.toženca neznano, mu
je bil postavljen za skrbnika na čin
Jarc Ivan, sodni pristav v pok. v Novem
mestu, in se je prvi narok določil na*
23. maja 1933. ob 8. uri, soba št. 24,
pritličje.
Sresko sodišče v Novem mestu, odd. IL,
dne 14. aprila 1933.

*
Og 2/33—3.
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Amortizacija.
Na prošnjo Gruden Milana, šoferja v
Vinkôvcih, Karadjordjeva 11, se uvaja
postopek za amortizacijo sledečih vred
nostnih papirjev, ki jih je prosilec baje
izgubil ter se njih imetnik pozivlje, da
uveljavi tekom šestih mesecev od dne

Amortizacija.
Na prošnjo tvrdke F. P. Vidic & Ko.
v Ljubljani se uvaja postopanje za
amortizacijo naslednjih vrednostnih pa
pirjev, ki jih je prosilec baje izgubil, ter
se njih imetnik pozivlje, da uveljavi te
kom šestih mesecev od dneva objave
v »Službenem listu« svoje pravice, 3icer
bi se po poteku tega roka proglasilo,
da so vrednostni papirji brez moči.
Oznamenilo vrednostnih papirjev:
Vložna knjižica Mestne hranilnice
ljubljanske v Ljubljani štev. 8138, list
400, z vlogo Din 475-83, glaseča se na
ime F. P. Vidic & Komp.
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. V.,
dne 25. marca 1933.
*
E IX 4802/32—7.
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Dražbeni oklic.
Dine 1 5. m a j a 19 3 3. dopoldne ob
d e s e t i h bo pri podpisanem sodišču
v sobi št. 11 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Bistrica-Fala, vi. št. 185.
Cenilna vrednost: Din 81.710-—.
Najmanjši ponudek: Din 41.473-32.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja.
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki ie nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče v Mariboru,
dne 12. aprila 1933.

*
1086

E 10/33.

Dražbeni oklic.

D n e 24. m a j a 1933. d o p o l d n e ob ;J
d e s e t i h bo pri podpisanem sodišču v ^
sobi št. 1 dražba nepremičnin: zemlji- ;^j
ška knjiga Unec, vi. št. 708.
; J
Cenilna vrednost: Din 12.000—.
д|
Najmanjši ponudek: Din 8.000*—. . *^ј
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, i e i " |
priglasiti sodišču najpozneje pri dražbe--JI
nem naroku pred začetkom dražbe, sioet]Љ
bi se ne mogle več uveljavljati g!f$ e ..,;|
nepremičnine v škodo zdražitelja. ki i®-£|
; ј ;
ravnal v dobri veri.
Д
V ostalem se opozarja na d r a ž b e f l t ^
oklic, ki je nabit na uradni deski t e g o l i
sodišča.
Sresko sodišče v Cerknici,
dne 14. aprila 1933, ; -::т

Štev. 34.

Stran 176.

E 1185/32—9.
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Dražbeni oklic.
D n e 29. m a j a 1933. d o p o l d n e o b
d e v e t i h bo pri podpisanem sodišču v
eobi §t. 21 dražba nepremičnin: zemlji
ška knjiga Beltinci, vi. št. 174, 365, 472.
Cenilna vrednost: Din 20.000-—.
Najmanjši ponudek: Din 15.332-—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
•glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
"Oklic, ki ie nabit na uradni deski tega
«odišča.
Sresko sodišče v Dolnji Lendavi,
dne 20. aprila 1933.

*
E 76/33- -o.
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Dražbeni oklic.
D n e 29. m a j a 1933. d o p o l d n e ob
p o l d v a n a j s t i h bo pri podpisanem
sodišču v sobi štev. 21 dražba nepre
mičnin: zemljiška knjiga Radmožanci;
M. št. 68 in 247.
Cenilna vrednost: Din 5.600-—.
Najmanjši ponudek: Din 3.535-—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
•sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v- škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
•oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Sresko sodišče v Dolnji Lendavi,
dne 20. aprila 1933.
*
E 197/33—7.
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Dražbeni oklic.
D n e 29. m a j a 1933. d o p o l d n e o b
d e v e t i h bo pri podpisanem sodišču v
sobi št. 31 dražba nepremičnin: zemlji
ška knjiga Stara žaga, vi. št. 329.
Cenilna vrednost: Din 3500-—.
Najmanjši ponudek: Din '2333—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
fe priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer i,i se ne mogle več uveljavljati
Slede nepremičnine v škodo zdražitelja.
•^i je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče Novo mesto,
dne 3. aprila 1933.

Vpisi v zadružni register.
V p i s a l e so se I z p r e m e m b e i n
d o d a t k i p r i n a s t o p n i za•••.••-

d r u g i

:

419.
Sedež: Celje.
Can vpisa: 18. aprila 1933.
Besedilo: Kmetijska gospodarska zav,lt
uga, registrirana zadruga z omejeno
^vezo y Celju.

i

Po sklepu občnega zbora z dne 12. IV.
1933. so se izpremenila zadružna pra
vila v točki 1., ki ee odslej glasi:
Kredit gospodarska zadruga, registri
rana zadruga z omejeno zavezo r Celju.
Izbrisali so se Člani uprave:
podpredsednik Miroslav Krajne, in
odbornika Ivan Ringar in Fr. Zagavec.
Vpisali so se novi člani uprave:
podpredsednik: Matko Zalar, velepo
sestnik in trgovec v Šoštanju; odbor
nik: Franjo Kunšek, fotograf v Celju,
odbornik: Franjo Uršič, mizarski moj
ster v Zavodni pri Celju.
Okrožno sodišče v Celju,
dne 18. aprila 1933.
Zadr. IV 54—10.

Konkurzni razglasi
Sa Por 5/33—2.
420.

1100

Poravnalni oklic.
Uvedba poravnalnega postopanja o
imovini dolžnika Berganta Benjamina,
trgovca z mešanim blagom v Ljubljani,
Moste, Zaloška cesta 3.
Poravnalni sodnik: Avsec Anton, sod
nik okrožnega sodišča v Ljubljani.
Poravnalni upravnik: dr. Grablovic
Josip, odvetnik v Ljubljani.
Narok za sklepanje poravnave pri
okrožnem sodišču v Ljubljani, soba
št. 140, dne 27. maja 1933. ob 9. uri.
Rok za oglasitev do 22. maja 1933.
na okrožno sodišče v Ljubljani.
Okrožno sodišče v Ljubljani, odd. III.,
dne 21. aprila 1933.

*

Sa 2/33—36.
421.

1107

Oklic.
Poravnalna stvar Preželj Jakoba, po
sestnika in ključavničarja v Novem me
stu..
Ker na poravnalnem naroku dne 20.
aprila 1933 vsota terjatev upnikov, ki
so pristali na ponuđeno poravnavo, ni
dosegla 3A vseh terjatev, ki dajejo pra
vico do glasovanja, se je po § 46. zak. o
prisilni •poravnavi izven konkurza po
ravnalni narok
preložil na dan 4. maja 1933 ob pol
enajsti uri
in se vrši v sobi št. 5 tuk: sreskega.
sodišča.
Na ta narok se pozivajo vsi upniki,
ki na naroku dne 20. aprila niso bili
prisotni.
Prezadolženec ponuja 50% kvoto,
plačljivo v 18 mesečnih obrokih.
Okrožno sodišče т Novem mestu, odd. IL,
dne 20. aprila 1933.
*
Sa 1/33—24.
1098
422.

Potrditev poravnave. ,
V poravnalni stvari Balohâ Vinka,
mizarskega mojstra v Zabreznici š t 30,
se odobruje prisilna poravnava izven
konkurza, sklenjena med dolžnikom
Balonom Vinkom in njegovimi upniki

na poravnalnem naroku pred okrajnim
sodiščem v Radovljici dne 17. februar
ja 1933.
Okrožno sodišče v. Ljubljani, odd. III.,
dne 7. aprila 1933.

Razglasi raznih uradov
in oblaste?
No. 5775/1.
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Razglas o dražbi lova.
Lovska pravica krajevne občine Stu
denci pri Mariboru se odda z javno
dražbo do 31. marca 1935. v zakup.
Dražba bo v Mariboru dne 15. maja
1933. ob 10. uri v prostorih sreskega
načelstva Maribor desni breg, soba 25/1.
Sresko načelstvo Maribor desni breg,
dne 20. aprila 1933.
*
Št. 533/33.
1094—3—1

Razpis dobave.
Po rešenju g. ministra za socialno
politiko in narodno zdravje, 0. br. 5469,
se razpisuje za razdobje od 1. maja do
30. septembra 1933. tretja pismena lici
tacija za dobavo mlevsMh izdelkov in
špecerijskega blaga za bolnico za du
ševne bolezni v Ljubljani in za bolnico
za duševne bolezni na Studencu.
Licitacija se bo vršila v sredo dne
17. maja 1933. ob 11. uri dopoldne v
upravni pisarni bolnice za duševne bo
lezni v Ljubljani. ' :
Natančnejši pogoji so na vpogled pri
zavodni upravi.
Uprava drž. bolnice za duševne bolezni
Ljubi janä-Studenec v Ljubljani,
dne 22. aprila 1933.
.

•

*

=

'

"

•

'

•

Štev. 512/33.

'

1063—3—2

Razpis dobave.
Po rešenju g. ministra za socialno
politiko in narodno zdravje O. br. 5944
se razpisuje za razdobje od 1. maja do
30. septembra 1933. tretja ustmena lici
tacija z a d o b a v o l m e s a v s e h v r s t
za bolnico za duševne bolezni v Ljub
ljani in za bolnico za duševne bolezni
na Studencu.
'
Licitacija" se bo vršila- ^ sredo dne
3. maja 1933. ob 11. uri dop. v upravni
pisarni lx>lnice za_ duševne bolezni v
Ljubljani.
Natančnejši pogoji so na vpogled pri
zavodni uporavi.
Uprava bbSnice za- duševne bolezni .
v Ljubljani,
dne 1«: ä f M a 1Ö33. ';
1104

Štev. 4572/11.

Objava.
Direkcija državnega rudnika Velenje
razpisuje za n a dan 3. maja 1933 ob 11.
uri dopoldne za Prometno upravo v
Zabüfcövcl dobavo 1500 m jamskih
tračnic.
Pogoji p r i podpisani.
Direkcija, drž. rudnika Velenje,
dne 21. aprila 1033.

*:

•'.»«g
Štev. 34.

Stran 176.
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Razne objave
1110

Iz konkurzne mase

Zadružna gospodarska banka d. d. v Ljubljani.
Čista bilanca z dne 31. decembra 1932.
Aktiva.

Henrika Böhmerwalda, trgovca v Ljub
ljani, se proda en bloc ofertalnim po
tem rea zaloga blaga (pletenine, mod
no blago itd.). Obenem se prodajo tudi
ofertalnim potem brez vsakega jamstva
tudi vse v ta konkurz spadajoče ter
jatve. Pismene ponudbe je do 5. maja
1933 vložiti pri stečajnem upravitelju
dr. Janku Brejcu, odvetniku v Ljub
ljani, Kralja Petra trg 3, kjer je dobiti
tudi vsa pojasnila.

Pasiva.

1.
2.
3.
4.

Blagajna
Menice
Vrednostni papirji . .
Račun tečajne razlike
na državnih vrednost
nih papirjih
5. Dolžniki
6. Inventar
7. Nepremičnine

Objava.

*
1097

Objava.
Izgubil sem šolsko odpustnico iz leta
1917. in jo proglašam za neveljavno.
Marinček Matija s. r., kroj. pomočnik,
Radovljica.

2,751.968-90
324,293.551-30
166.766-21
4,397.900-—

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Delniška Klavnica
Rezervni sklad ,
Pokojninski sklad
Vloge
Upniki
. . . .
Reeskont . . .
Prenosne postavke
Neizplačana dividenda
Cisti dobiček . . . .

Din
12,000.000-5,216.932-62
1,384.959-09
282,991.038-35
87,475.289-15
10,399.593-40
1,992.404-—
12.838-1,056.093-12
402,529.147-73

402,529.147-73

1095
Izgubil sem šolsko odpustnico, izdano
od vodstva osnovne šole na Raki z dne
30. aprila 1924., na ime Gorenc Karo],
rodom iz Zalok, občina Raka.
Proglašam jo za neveljavno.
Gorenc Karol s. r.

Din
5,676.580-92
50,492.935-20
14,749.445-20

Račun izgube in dobička z dne 31. decembra 1932.
Izguba.

Dobiček. .
Din

Din
1. Obresti (tekočih raču
nov in hranilnih vlog)
2. Plače iri doklade . . .
3. Prispevki za starostno
in bolniško zavarova4.
5.
6.
7.

Upravni stroški . . .
Davki in pristojbine .
Odpisi
Dobiček (vštevši pre
nos dz leta 1931. Din
61.278-62)

1. Prenos dobička iz leta
28,765.389-90
4,176.826-48
564.087-25
1,305.614-51
427.922-72
2,354.598-75

2. Obresti (tekočih raču' nov in menic) . . . .
3. Donos vrednostnih pa4. Donos nepremičnin . .
5. Iznos bančnih poslov .

^

1,056.093-12

61.278-62
35,182.395-52
2,167.392-08
270.135-26
969.331-25

^

*
38,650.532-73

38,650.532-73
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Objava.
Izgubil sem odpustnico ponavljalne
narodne šole v Ribnici (Dol.), izdano
4. februarja 1924. na ime: Tekavec
Adolf, rodom iz Dolenjih Lazov pri
Ribnici, obč. Ribnica.
Proglašam jo za neveljavno.
Tekavec Adolf s. r.
Dol. Laze št. 22.

Primerjali s knjigami in našli vse v popolnem redu.
Nadzorstveni svet:
Josip Burgar s. r.

Avgust Martinčič s. r.

Martin Steblovnik s. r.

Evgen Legat s. r.
V L j u b l j a n i , dne 31. decembra 1932.
Za ravnateljstvo: Fran Erce s. r.

Za knjigovodstvo: Ciril Golmajer •?. r.

Z a Službeni lisi kraljevske banske uprave Dravske banovine
znaša naroćnina: mesečno Din 16'—, četrtletno Din 48'—, polletno Din 96'—, letno Din 192"—in se mora plačevati vedno vnaprej.
Na » S l u ž b e n i list« se l a h k o n a r o č i v s a k d o !
L i s t o b j a v l j a vse za Dravsko banovino veljavne zakone in kraljevske uredbe, uredbe osrednje vlade, banove
uredbe, okrožnice kraljevske banske nprave, razne obče veljavne odredbe, razne objave iz »Službenih no vin«, izpremembe »
osebju itd.; razen tega pa še vpise in izbrise v trgovinskem in zadružnem registru, dražbene in druge sodne oklice, licitacije)
razpise slnžb in razne objave.
L i s t j e v a ž e n z a v s a k o g a r : upravnega in sodnega jurista, odvetnika in notarja, industrialca, trgovca»
obrtnika, občine, šole, razna društva, podjetja itd.

Upravništvo »Službenega lista«, Ljubljana, Gregorčičeva ul. št. 23, tel. št. 30-69.
Uredništvo »Službenega lista«, isto tam, tel. št. 25-66.
Izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine. Urednik: Pobar Robert v Ljubljani.
Tiska in zalaga: Tiskarna Merkur v LJubljani; njen predstavnik: O. Micbalek v Ljubljani.

i«* •

Poštnina plačana v gotovini.

KRALJEVINA

JUGOSLAVIJA

S L U Ž B E N I LIST
KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE
35.

IV.

Letnik
V LJUBLJANI, dne 29. aprila 1933.
1—
VSEBÏNA
232. Popravek v razglasu o kategorizaciji dovoznih cest k že
229. Zakon o občinah.
lezniškim postajam v Dravski banovini.
230. Poslovnik banovinskega arhiva v Mariboru.
231. Popravek v naredbi o potrebi nameščanja zapriseženih 233. Objave ban3ke uprave o pobiranju obč. trošaria v 1. 1933.
234. Razne objave iz »Službenih novin«.
gozdnih čuvajev, v Dravski banovini.
kos.

Zakoni
in kraljevske uredbe.

§ 3.
Vsaka občina mora imeti najmanj 3.000 prebivalcev.
V krajih, kjer to zahtevajo terenske razmere ali
drugi povsem opravičeni razlogi, smejo imeti občine
izjemoma tudi manj ko 3.000 prebivalcev.

229.
§ 4.

Mi

ALEKSANDER L,
po milosti božji in narodni volji kralj
objavljamo vsem in vsakomur, da sta

Jugoslavije,

•

"/•
narodna skupščina kraljevine Jugoslavije,
sklicana z ukazom z dme 19. oktobra 1932. na redno
zasedanje za dan 20. oktobra 1932;, v svoji XXXII. redni
seji, ki jo je imela dne 23. februarja 1933. v Beogradu, in
senat kraljevine Jugoslavije,
sklican z
zasedanje
seji, ki jo
nila in da

ukazom z dne 19. oktobra 1932. na redno
za dan 20. oktobra; 1932., v svoji XXV. redni
je imel dne 9. marca 1933. v Beogradu, skle
smo Mi potrdili in proglašamo

Spori o mejah med občinami spadajo v pristojnost
sreskega načelnika. Če je spor med občinami dveh
srezov, je pristojen ban, če pa je spor med. občinami
raznih banovin, minister za. notranje posle.
§ 5.
O popravi mej med poedinimi občinami odloča na
zahtevo katere,prizadetih občin ban, če pa gre za občine
raznih banovin, minister za notranje posle..
Pred odločbo se pozovejo prizadete občine, naj se
vzajemno sporazumejo.
§ 6.

Občine so po prostoru, na katerega se razteza nji
hova oblast, neprekinjene — naravne in gospodarske —
ediinice.
. > .
' --Vsako zemljiške mora biti v sestavu ene občine.
Meje vsake občine morajo biti oznamenovane v
naravi vidno s primernimi znaki.

Spajanje občin v mejah enega sreza se sme izvršiti,
če to zahtevajo dotični občinski odbori v sejah, v ka
terih sta prisotni dve tretjini odbornikov. To se lahko
izvrši tudi na pismeno zahtevo večine volilcev dotičnih
občin.
Nove občine s porazvrstitvijp v. mejah enega sreza
se lahko ustanovijo po pismeni zahtevi ve,čine volilcev
tistih krajev, ki bi prešli v nove občine.
,
Izločitev krajev iz ene občine in pridelitev drugi
občini v mejah enega sreza se lahko izvrši po pismeni
zahtevi večine volilcev tega kraja in po pristanku odbora
tiste občine, kateri se ta kraj prideljuje.
Odločba se izda s kraljevim ukazom na predlog
ministra za notranje posle, ko so se .pribavila v primeru
iz drugega stavka prvega odstavka in y primeru iz
drugega, in tretjega, odstavka izjave, dotičnih občinskih
odborov. •
§ 7.

, * »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
15. aprila 1983., š t 85/XXVI/255.

Če se ob razločitvi poedini kraji, za katere gre,
glede pravic in obveznosti kakor tudi porazdelitve občiii-

ki' se glasi:.

zakon o občinah*,
I. Občne odredbe.

§ L
Občine so samoupravna telesa in pravne osebe po
javnem in zasebnem pravu.
•••••:•.

§.2.
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skih uslužbencev ne morejo v treh mesecih sporazumeti,
se izroči spor najtesneje v mesecu dni v rešitev raz
sodišču, ki ga sestavi nadzorno državno oblastvo. V
razsodišče volijo prizadete stranke po dva predstavnika,
če pa se razsodniki ne zedinijo glede predsednika, ga
določi ban. Občinski uslužbenci morajo po sporazumu
občin, odnosno po odločbi razsodišča prevzeti službo,
če ustreza njihovemu dosedanjemu položaju.
§ 8.
Posle glede organiziranja nove občine pripravi in
izvede najkesneje v treh mesecih organ tiste občine, ki
da novi občini največ prebivalcev.
§ 9.
• č e se po odredbah § 6. izpremeni obseg občin, se
izvršijo nove volitve v vsah prizadetih občinah v treh
mesecih po razglasitvi ukaza.
§ 10.
Ime in sedež občine se določita s kraljevim ukazom
na predlog ministra za notranje posle.
§ 11.
Ukazi po §§ 6. in 10. dobijo obvezno moč po raz
glasitvi v >Službenih novinah«.
§ 12.

. "

Vsaka občina mora uporabljati pečat, ki ima v sredi
državni grb, naokrog pa ime občine in sreza, kateremu
pripada.
§ 13.
Vsaka občina mora imeti na svojem sedežu na pri
mernem in dostojnem mestu zgradbo za občinsko upravo
— občinski dom. Zgradba mora imeti prostore: za
pisarno občinske uprave, za čakalnico, za seje občin
skega odbora, kakor tudi za občinsko stražo in zapore
(ločeno za moške in ženske).

§ 16.
Po zakonu dobi žena moževo članstvo, maloletni
zakonski otroci očetovo, nezakonski maloletni otroci
materino, maloletni pozakonjeni otroci očetovo od dne
rojstva, posvojeni maloletni otroci pa posvojiteljevo član
stvo; najdenci dobe članstvo v občini, kjer so jih našli.
Državni uslužbenci in javni samoupravni uslužbenci
kakor tudi duhovniki so po zakonu člani občine, v kateri
je njih stalni službeni sedež, razen če izjavijo v roku
treh mesecev od dne odločbe o izpremëmbi službenega
sedeža, da obdržijo staro članstvo.
Zakonito razvedena žena obdrži članstvo v občini,
kateri je pripadala, ko je bil zakon razveden; če se
zakon razveljavi, se vnne v članstvo občine, kateri je
pripadala pred poroko, pridrži pa članstvo, dobljeno po
možu, če izjavi v roku treh mesecev od dne razveljavljenja zakona, da to želu
§17.
Za sprejem v članstvo druge občine je treba:
1. da uživa prosilec častne pravice;
2. da ni v sodni preiskavi aH pod obtožbo za de
janja, ki imajo za posledico izgubo častnih pravic;
3. da more vzdrževati sebe in svojo rodbino.
O sprejemu odloča občinski odbor, ki sprejema ne .
more zavrniti, če so izpolnjeni prednji pogoji in če sta
nuje prosilec najmanj pet let stalno v tej občini.
Občina obvesti o odločbi glede sprejema v članstvo
tisto občino, kateri je prosilec dotlej pripadal. Brez tega
poročila ne more občina nikogar iz spiska svojih članov
izbrisati.
Če stanuje kdo stalno najmanj deset let v isti občini
in ta za ta čas zoper njega ne more prigovarjati ničesar,
kar je navedeno pod točko 1. tega paragrafa, niti mu ne
more prigovarjati kaj iz točke 2. tega paragrafa, je
pridobil po zakonu članstvo te občine in ga izgubi • v
občini, v kateri, ga je dotlej užival, razen če izjavi, da
obdrži dosedanje članstvo, in dokaže, da pristojna občina
na to pristaja.
§ 18.
Spore o članstvu kake osebe med občinami rešuje
občno upravno oblastvo prve stopnje.
§ 19.

§ 14. *
Za zadovoljitev poedinih potreb, ki se jim more
zadostiti samo s skupnim delom ali skupnimi material
nimi sredstvi dveh ali več občin, se morejo občine
združiti z odobritvijo bana. O razdružitvi odločajo občine,
pa tudi ban more o tem odločiti.

Osebi, glede katere se ne da ugotoviti, kateri občini
pripada kot član, se določi članstvo tiste občine, v kateri
je rojena. Če se ta ne da ugotoviti, tiste občine, v kateri
je v poslednjih petih letih najdalj stanovala, če se pa
tudi to ne da ugotoviti, pa tiste občine, v kateri biva,
toliko časa, dokler se ne ugotovi njeno pravo članstvo.
§ 20.

II. člani in prebivalci občine.
§ 15.
Clan občine more biti samo državljan kraljevine
Jugoslavije. Vsak državljan mora biti član kake občine.
Domovinstvo je isto, kar je članstvo kake občine
po tem zakonu.
Članstvo kake občine se izgubi samo, če se pridobi
fianstvo druge občine po predpisih tega zakona, ali če
se izgubi državljanstvo.

' Osebe, ki se sprejmejo v državljanstvo, če niso pri
ložile prošnji zagotovilo kake občine, da jih, sprejme v
članstvo, so člani v prvi vrsti tiste občine, v kateri so
rojene, v' drugi vrsti tiste, v kateri stalno stanujejo in
naposled tiste občine, v kateri se želijo stalno naseliti,
kar se označi v odločbi o sprejemu v državljanstvo.
§ 21.

".

Občina sme izvoliti za častne člane občine oeebej
zaslužne za državo in občino.

Ü
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§ 22.

Ciani občine, ki obubožajo in ne morejo pridobi
vati in nimajo nikogar, ki bi bil po zakonu dolžan jih
vzdrževati in podpirati, odnosno kolikor nimajo pravice
do podpore po kakem drugem zakonu ali ne uživajo
tega od drugod, imajo pravico do vzdrževanja, odnosno
do podpore iz občinskih sredstev, odnosno iz sredstev
dobrodelnih ustanov, ki jih občina upravlja.
Občine ne smejo niti članom drugih občin odreči
najpotrebnejše pomoči, če zaidejo v bedo, toda o tem
morajo takoj obvestiti pristojno občino. Občini gre
pravica do povračila dane podpore po upravni poti.
§ 23.
Prebivalci občine, četudi niso člani, imajo pravico,
bivati v občini, kolikor ni to po veljavnih predpisih
odrejeno drugače, kakor tudi pravico, uživati občinsko
imovino in občinske ustanove, določene za javno rabo,
prav tako pa imajo tudi vse dolžnosti, nositi občinska
bremena.

3. tisti, ki so z občino v pravdi, dokler se pravda
ne dovrši;
4. občinski dobavitelji, podjetniki občinskih del In
zakupniki občinske imovine in dohodkov;
5. tisti, ki morajo položiti račun o upravljanju ob
činske imovine- ali o upravljanju kakega občinskega
zavoda ali o kakem poslu, ki ga jim je občina poverila,
dokler ga ne položijo;
6. tisti, ki brez opravičenega razloga niso sprejeli
odborniške dolžnosti ob poslednjih volitvah;
7. tisti, ki stalno uživajo vzdrževanje ali podporo
iz občinskih ali drugih javnih sredstev, razen državnih;
8. tisti, ki so s predsednikom ali člani uprave v
krvnem sorodstvu do vštetega četrtega kolena ali v
svaštvu do vštetega drugega kolena.
§ 29.
Osebe, ki ne govorijo in ne pišejo službenega jezika,
in osebe, ki so v aktivni državni ali samoupravni službi,
kakor tudi duhovniki ne morejo biti postavljeni za kan
didate na« prvih šestih mestih kandidatne liste.

§ 24.
Vsaka občina mora voditi spisek svojega prebival
stva, ločeno pa spisek svojih članov in izdajati o tem na
zahtevo javne listine.

III. Organizacija.
A. Občinski odbor.
§ 25.
Občinski odbor sestoji:
1. v občinah od 8.000 do 5.000 prebivalcev iz 24 od
bornikov;
2. v občinah od 5.000 do 8.000 prebivalcev iz 30 od
bornikov;
3. v občinah od 8.000 prebivalcev ali več iz 36 od
bornikov.
V občinah, v katerih je izjemoma število prebivalcev
manjšo ko 3.000, 'sestoji občinski odbor iz 18 odbornikov.
Število občinskih odbornikov, določeno s tem za
konom, se lahko zniža z občinskim statutom, ki ga
odobri ban, toda znižba sme znašati največ tretjino po
zakonu določenega števila odbornikov.
§ 26.
Občinski odbor se voli z občnim, enakim, nepo
srednim to javnim glasovanjem na tri lota.
Volilno sposobnost imajo vsi prebivalci, ki so vpi
sani v volilni imenik občine po zakonu o volilnih ime
nikih. .
§ 27.
Za občinskega odbornika more biti izvoljen tisti
član občine, ki ima volilno pravico po zakonu o volilnih
imenikih .in.-ki je dovršil 25 let ter od izvolitve ni
isključen.
. . .
§.28. .
Ne mor e jo, biti odborniki: .
1. občinski uslužbenci, dokler so v aktivni elužbi;
2. uradniki tistih oblastevj ki vodijo neposredno
nadzorstvo nad občino|

§ 30.
Redne volitve za občinske odbornike odredi ban
po pooblastitvi ministra za notranje pošle.
V poslednjih petih dneh pred rednimi volitvami
ne sme nobeno oblastvo pozivati volilcev kakorkoli sku
paj, n. pr. na skupno delo ali roboto (kuluk) , ali v
vojaške namene ali, na vežbe, razen ob nujni potrebi,
prav tako ne sme pozivati niti poedinih volilcev, razen
ob neodjpžni potrebi ali ob izsledovanju zločinov ali
prestopkov kakršnekoli vrste. Ce so bili volilci poprej
pozvani ali zbrani, se morajo razpustiti tri dni pred
volitvami.
§31.
Glasuje se po volilnih imenikih na toliko mestih,
kolikor je teh imenikov, volišče pa mora biti v območju
iste občine. Glasovanje se ne sme vršiti v božjih hramih.
Dan volitev, kraj, kjer se glasuje in poslopja, kjer
зе glasuje, objavi občinska uprava najmanj 30 dni pred
dnem, določenim za volitve; v ta rok se ne štejeta dan
oglasa in dan volitev.
§ 32.
Za vsak kraj, kjer se glasuje, se sestavi volilni
odbor, ki sestoji iz treh članov in prav toliko namest
nikov.
V občinah, kjer se glasuje na več krajih, posluje
tudi glavni volilni odbor, ki sestoji iz vseh predsednikov
poedinih volišč in enega občinskega odbornika ali nje
govega namestnika.
§ 34.
Volilni odbori sklepajo z večino glasov. Ob enaki
razdelitvi glasov velja, da je -usvojeno to, za kar je
glasoval predsednik..
Predstavniki kandidatnih list imajo pravico, .priso
stvovati poslovanju volilnega kakor tudi glavnega volil
nega odbora ves čas volitev in podajati pripombe, ki se
vpišejo na zahtevo v zapisnik.
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§ 35.

Vallici smejo glasovati vsak samo enkrat, samo
O9ebno, samo na volišču svoje občine in samo za eno
izmed potrjenih kandidatnih list.
Predsednik in člani volilnih odborov glasujejo na
tistem volišču, kamor so odrejeni.

Med sodnimi počitnicami opravlja dežurni sodnik
posle glede volitev, ki jih opravlja drugače sodišče.
§ 41.

Nihče ne sme stopiti na volišče pod orožjem ali z
orodjem, porabnim za boj, razen če pozove predsednik
volilnega odbora oboroženo pomoč, da se vzdrži- red
§36.
. na volišču.
Niti državni niti samoupravni uslužbenci, ki nosijo
Volitve se vršijo po kandidatnih listah, ki morajo
po
službeni
dolžnosti orožje, ne smejo stopiti na volišče
vsebovati toliko kandidatov in namestnikov, kolikor ima
pod orožjem, da izvršijo svojo volilno pravico.
občina odbornikov, izvzemši primer iz § 48.

§42.

§ 37.
Kandidatna lista vsebuje: rodbinsko in rojstno ime,
poklic in stan kandidatov in namestnikov, datum in
kraj izdaje in podpise prediagateljev.
V občinah, v katerih so posebni deli po poglavju
VIII., mora obsegati kandidatna lista najmanj po enega
kandidata in namestnika iz vsakega posebnega dela.
Kandidatna lista sme imeti svojega predstavnika
ali namestnika v volilnem odboru. To se označi na kan
didatni listi pod imeni kandidatov. Pri občinah, kjer se
glasuje na več krajih, se določita predstavnik in namest
nik lahko za vsak kraj. •
§ 38.
Kandidatna lista se preda v dveh izvirnih izvodih
pristojnemu sreskemu, odnosno prvostopnemu (okrož
nemu) sodišču v potrditev neposredno ali preko pred
sednika občine vsaj osem dni pred volitvami.
Ce se je predala lista predsedniku občine, jo mora
ta poslati sodišču v postopanje v 24 urah. Liste predata
dva pismena predlagatelja, katerih izjave se vzamejo
na zapisnik.
Z izvirnimi listami se preda tudi pismeni pri
stanek kandidatov za odbornike in namestnike in po en
izvod kandidatne liste za vsako volišče brez imena
predlagateljev.
Pristojno sodišče pregleda listo v 48 urah od pre
jema in jo potrdi, ko se uveri, da je predpisno sestav
ljena. Drugače jo zavrne, o Čemer obvesti vlagatelje z
odločbo.
Od potrjene liste obdrži sodišče en izvod za svoj
arhiv, enega izroči vlagateljem, liste brez imen pred
lagateljev pa pošlje občini, da jih preda volilnim od
borom.
Odločba sodišča o zavrnitvi in potrditvi kandidatnih
list je dokončna.
§ 39.
Kandidatna lista se sme poslati sodišču tudi pri
poročeno po pošti. Dan oddaje na. pošto se smatra kot
dan predaje sodišču.
§ 40.
Kandidatne liste, potrjene od sodišča, se ne smejo
več popravljati in izpreminjati, razen Če od dneva, ko je
lista potrjena, pa do dneva volitve kak kandidat umre
aH izgubi pogoje, določene z zakoriom. V takih primerih
pa je izprememba dopustna samo. do tretjega dne pred
volitvami. Tako izpremenjena lista se preda iznova sodi
šču v potrditev po predpisih tega zakona. Sodišče po
stopa s tako izpremenienimi kandidatnimi listami po
vsem po odredbah § 38.

Volilni odbor ne sme nikomur zabraniti, da glasuje,
kiior je vpisan v volilni imenik.
§ 43.

.

Nobeno oblastvo ne sme v nobenem primeru klicati
volilca na odgovor zaradi glasu, ki ga je oddal pri
volitvah.
44

. . § Glasovanje traja neprekinjeno od 7. do 18. ure.
Samo če nastane nered, se sme s pristankom odborove
večine volitev prekiniti za čas, dokler se ne povrne red.
Povod nereda in čas, za katerega so se morale volitve
prekiniti, se zapiše v zapisnik. .
Ob 18. uri se dvorišče ali poslopje, če dvorišča ni,
zapre in se ne sme nihče več noter pustiti, nadaljevati
pa se mora sprejemanje glasov tistih volilcev, ki se
zatečejo na dvorišču ali v poslopju, dokler ne glasujejo
vsi, najsi to traja kolikorkoli. č e se je moralo glaso
vanje radi .nereda prekiniti dalj ko eno uro, se za toliko
časa po 18.-uri nehajo spuščati volilci na volišče. : ;
§45.
Ves čas glasovanja se mora voditi zapisnik o vsem,
kar se godi in kar smatra katerikoli član volilnega
odbora za vredno,, da- se zapiše. Zapisnik podpišejo -vsi
člani odbora.
. , . . . " , . Vsak član odbora sme oddati, ločeno mnenje in
podajati svoje pripombe.
§ .46.
Na dan volitev, na dan pred volitvami in na dan
po volitvah je prepovedano točiti ali kakorkoli dajati
alkoholne pijače. To prepoved občina razglasi.
..

.-

'M7-

Če je več kandidatnih list, proglasi volilni odbor
odnosno glavni volilni odbor, da sta izvoljeni dve
tretjini kandidatov s tiste liste, ki je dobila največje
število glasov. Če dobita, dve najmočnejši kandidatni
listi enako število glasov, je treba volitve drugo pri
hodnjo nedeljo ponoviti, kar mora predsednik občine
objaviti brž, ko ga o tem obvesti volilni odnosno glavni
volilni odbor.
Ostanek odborniŠkih mest se dodeli, kandidatom
tako-le: število glasov vsake ostalih kandidatnih list,
pravtako pa tudi Število glasov, najmočnejše kandidatne
liste, če je dobila absolutno veČino, glasov, se deli z lf
z 2, s 3 in tako po vrsti, pa vzame z list, ki imajo naj-
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večji količnik) po vreti po en odbornik do potrebnega
Števila.
Ce dva kandidata ne moreta priti v odbor, ker
imata enak količnik, odloči žreb, kateri izmed njiju
pride v odbor.
§ 48.

§ 52.
Glede kaznivih dejanj pri občinskih volitvah in
kazenskega postopanja se morajo uporabljati smiselno
tudi zakonski predpisi o volitvah narodnih poslancev.
Denarne kazni, izrečene o volilnih kaznivih deja
njih, se izrekajo v korist občine.

Na "izpraznjena odborniška mesta pridejo po vrsti
§ 53.
kandidati za odbornika, odnosno kandidati za- namest
nika z iste liste.
Do prevzema poslov po novem občinskem odboru
Co se izprazni potem, ko je lista izčrpana, več ko posluje stari odbor.
tretjina odborniških mest in se izpraznjena mesta ne
§ 54.
morejo popolniti, se razpišejo v mesecu dni za ta mesta
volitve. V tem primeru mora biti število kandidatov
Novo izvoljeni občinski odborniki prevzamejo posle
na listi in njihovih namestnikov enako številu izpraznje deseti dan od dne volitev.
nih mest.
Če se izpraznijo mesta prvih treh kandidatov naj
§ 55.
močnejše liste ali če še skrči odbor na tretjino, se
Prvo sejo radi prevzema poslov po novo izvoljenih
vršijo celotne nove volitve.
odbornikih skliče dotedanja občinska, uprava deseti dan
od dne volitev. Če občinska uprava tega ne stori, izvrši
§ 49.
nadzorno obiastvo to petnajsti dan od dne volitev.
če se glasovanje na -'dan volitev radi nereda ali
§ 56.
iz kakršnihkoli razlogov ne izvrši na enem ali na več
voliščih, odredi volilni odbor takoj, da se izvrši glaso
V prvi seji opravijo vsi izvoljeni to-le prisego:
vanje, na vseh teh krajih prihodnjo nedeljo. Pri tem
>Jaz N. N. prisegam nà edinega Boga, da bom
glasovanju se postopa povsem tako,, kakor pri prvem kralju in domovini zvest, da se bom pri poslovanju
.glasovanju. Da se bo naknadno , glasovalo, mora obja- držal ustave in državnih zakonov, da bom čuval državno
. viti predsednik občine v. občini istega dne, ko mu to in narodno edinstvo, da bom dolžnost svojega zvanja
volilni odbor javi.
.,, ••;.'...
točno opravljal in vestno zastopal in branil samoupravne
in državne koristi. Tako mi Bog pomagaj !<
§50.
;• • ' '
Prisega se vpiše v zapisnik in jo podpišejo vsi, ki
: • Zoper nepravilnosti. volitev ima vsak vpisani voli- so prisegli.
Jec pravico pritožbe na pristojno upravno sodišče v roku
§ 57.
osmih dni, računaje od dne, volitev. .
• Pritožba se preda predsedniku občine, ki jo mora
Kdor je izvoljen, mora izvolitev sprejeti, če to za
poslati, upravnemu sodišču -z. dotičnimi spisi v rešitev vrne brez opravičenih razlogov, ali če noče opraviti
v dveh dneh po izteku roka za vlaganje pritožb. Pri prisege v roku, ki se mu postavi, izgubi mandat in
tožnik sme poslati prepis -.pritožbe tudi neposredno od občinski odbor ga kaznuje v denarju do .1.000 dinarjev
ločujočemu oblastvu, ki ga smatra za izvirnik, če ne v korist občine.
pošlje občina v zakonitem roku izvirnika.
§ 58.
Dan, ko se odda pritožba priporočeno nä pošto, se
Izvoljeni morajo ostati na svojih položajih in oprav
šteje kot dan,-ko je pritožba predana občini, odnosno
ljati posle^ ves čas, dokler njih mandat traja.
odločujočemu oblastvu.
0 pritožbah se odloča po oddelkih in se mora izdati
Samo tisti, pri katerih so takšni vzroki, ki jih
odločba v mesecu dni po prejemu' spisov. Zoper to zadržujejo, da bi vršili nadalje to dolžnost, smejo podati
ostavko. O tem odloča občinski odbor v prvi prihodnji
odločbo ni nadaljnjega pravnega sredstva.
Če se volitve radi nepravilnega postopanja volil seji.
§ 59.
nega odbora razveljavijo, se morajo izvršiti najkesneje
v mesecu dni od dne prejema odločbe nove volitve. V
Odbor sklepa v sejah.
takem primeru se postavi nov volilni odbor po pred
Odborove seje sklicuje predsednik občine po po
pisih tega zakona, kandidatne liste pa ostanejo iste,
trebi, najmanj pa vsake tri mesece. Mora najkesneje v
kakor za volitve, ki so bile razveljavljene.
Če se razveljavijo volitve radi drugih nepravilnosti, treh dneh sklicati izredno sejo za' razpravljanje'tistih
se morajo izvršiti :nove volitve'v dveh mesecih in obno predmetov, zaradi. katerih je pismeno zahtevala sklic
seje tretjina odbornikov ali nadzorno obiastvo. Poziv za
viti celotno predvolitveno poJstopanjei
,
sejo se mora vročiti pismeno in pravočasno vsakemu
Če spozna odločujoče obiastvo, da je le ugotovitev odborniku in objaviti na občinskem domu — drugače se
izida volitev nepravilna, ugotovi samo pravilno ta izid. seja ne sme vršiti. V pozivu mora biti označen kraj,
dan in čas sestanka in dnevni red.
V seji se ne sme razpravljati o predmetih,. ki niso
Natančnejše odredbe o sestavi kandidatnih list, o na dnevnem redu.
sestavi in poslovanju volilnih odborov in o postopanju
Predlogi; ki jih izroči odbornik pred sejo predsed
pri glasovanju predpiše z uredbo za vsako banovino niku pismeno ali priobči ustno, se smejo vzeti v redni
banovinski svet. To uredbo razglasi ban po predhodni seji v razpravo po dovršenem. dnevnem. redu, če odbor
odobritvi ministra za notranje posle.
z večino glasov to odobri, drugače se morajo izročiti
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občinski upravi in postaviti na dnevni red prihodnje
seje.
Vsaka občina more izdati poslovni red za poslo
vanje občinskega odbora. Poslovni red odobri ban.
§60.
Občinskega odbornika, ki izostane brez opravičene
ga razloga zaporedoma od treh sej ali ki zapusti sejo
in s tem onemogoči odboru delo, more občinski odbor
kaznovati v denarju do 300 dinarjev v korist občine.
Občinski odbor sme razrešiti dolžnosti odbornika,
ki izostane v enem letu od več ko polovice sej brez
opravičenega razloga.
§ 61.
Da je odbor sklepčen, mora biti pri seji prisotna
polovica dejanskega števila odbornikov in eden več, kar
se ugotovi ob začetku seje. Smatra ee, da je potrebno
število (odbornikov) prisotnih, če se to ne osporava in
ne ugotovi nasprotno, če pa se to ugotovi, zaključi
predsednik sejo.
.Če se seja ni mogla vršiti radi tega, ker ni prišlo
zadostno število odbornikov ali ker se je morala seja
prekiniti radi ugotovitve, da ni zadostnega števila
odbornikov, se skliče druga seja z istim dnevnim redom.
Pri tej seji se lahko sklepa, če je prisotna najmanj tretji
na dejanskega števila odbornikov. V pozivu k seji je
treba odbornike na to opozoriti.
§ 92.

ObčTnekl odbor sklepa z večino oddanih glasov. Ob
•aaki r-awLeëtvi glasov velja, da je predlog zavrnjen.
8.88.
-Odborove seje so javne, razen če zahteva predsed
nik ali petina prisotnih odbornikov, da bodi seja tajna.
6e pa spoKoa odbor med sejo, da ni razloga za tajno
mjo, se pretvori ta v javno.
Proračun ki Mkljudni raten se morata reševati v
fc/mi *eji.
iklepi M proglašajo vselej v javni seji.
§ 64. '
V odborovi eeji ee glasuje javno. Če sklene odbor,
4a se glasuje tajno, se glasuje z listki.
§ 65. :

Odborniki so izključeni od razpravljanja in sklepa
nja y tistih primerih, v katerih so po občnem upravnem
postopku izključeni tudi upravni organi, ter kot odbor
niki tedaj niti prisotni ne smejo biti.
§ 66.
Predsednik občine otvarja, vodi in zaključuje seje,
predseduje in vzdržuje red pri sejah.
Predsednik sme kaznovati z opominom poedine
odbornike, ki se ne pokoravajo njegovim, odredbam,
izdanim zaradi reda, dostojanstva. in nemotenega dela
pr> seji. Če ostane opomin brez uspeha, sme izreči odbor
na predsednikov predlog denarno kazen do 800 dinarjev
• korist občine. Če onemogoča vedenje odbornika še
nadalje odborovo delo, ga more odbor izključiti od te

seje. Drugače odgovarja odbornik MI svoje delo pri se$ah
odbora pred rednimi sodišči zaradi aločinetev in pre«
stopafh dejanj.
§ 67.
Odborniki ne dobivajo za svoje delo v občinskem
odboru nobene plače od občine. Če vršijo po občinski
potrebi izven odbprovih sej kak posel, ki je spojen s
stroški, jim odbor lahko določi povračilo.
§ 68-

0 sejah občinskega odbora se vodi zapisnik, v kate
rega se mora vpisati: dnevni red seje, ali je poziv za
sejo vsem odbornikom vročen, imena prisotnih odbor
nikov, kratka vsebina vsakega predmeta in predloga,
izid glasovanja za vsak predlog in sklep odbora.
Odbornik ima pravico, da priključi zapisniku svoje
ločeno mnenje.
Zapisnik podpisujejo predsednik, velina prisotnih
odbornikov in zapisnikar.
B. Občinska uprava in predsednik.
§69.
Občini načeluje predsednik. Predsednik je'oni od
bornik, ki je izvoljen kot nosilec najmočnejše kandidat
ne liste.
§70.
Občinsko upravo tvorijo predsednik in člani. Število
članov določi občinski odbor po potrebi in glede na
število odbornikov in obseg poslov; članov more biti
2 do 5. člani so drugi in naslednji z najmočnejše liste
izvoljeni odborniki.
Osebe, označene v § 29., ne smejo priti v upravo.
Predsednik in člani uprave ne smejo biti med
seboj krvni sorodniki do vštetega četrtega kolena ali v
svaštvu do vštetega drugega kolena. Ako obstoji ali
nastopi tako sorodstvo, odpade oni, ki je nižji v vrsti
na lieti.
§71.
Če je predsednik zadržan, ga nadomešča naslednji
član uprave, a člana uprave naslednji odbornik z
iste liete.
§ 72.
Uprava se sestaja na poziv predsednika, polnoveljavno pa more sklepati, ako sta prisotna poleg pred
sednika najmanj še dva člana.
Uprava sklepa z večino glasov; ob enaki razdelitvi
odloča glas predsednika.
...
§73.
Ako se izprazni mesto predsednika, postane pred
sednik oseba, izvoljena, na drugem mestu, ako se pa
potem izprazni mesto predsednika, postane. predsed
nik oseba, izvoljena na tretjem mestu iste kandidat
ne liste.
Ako se izprazni mesto člana mprave, se to izpopolni
z naslednjim odbornikom z iste liste.
Ako se iz' utemeljenih vzrokov uvažuje ostavka
predsednika, more ta. obdržati mesto občinskega, od
bornika.!.
' §74. •
Do prevzema poslov po novi občinski upravi poftluje
uprava.

Ш
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§75.

• Služba predsednika in članov uprave je častna.
V občinah, kjer zavzema služba predsednika ves
ali večji del delovnega časa, more občinski odbor dolo
čiti z občinskim statutom predsedniku primerno na
grado v obliki letne ali mesečne plače. Tudi. članom
občinske uprave sé more določiti izvestna odškodnina,
ako zavzema njih delo ves delovni čas ali večji del tega
časa. Statut o tem odobrava ban.

IV. Delokrog občine.
§76.
Delokrog občine obsega vse posle, ki se tičejo inte
resov občinske zajednice in se nanašajo na gospodarski,
kulturni in socialni napredek v občini.
Posebno spadajo semkaj v potrebnem obsegu:
1. upravljanje občinske imovine (sklepanje prora
čuna, razpolaganje z občinskimi davščinami, najemanje,
posojil, nakupi, prodaje, dajanje občinske imovine v
zakup, ustanavljanje občinskih podjetij);
2. skrb za občinske prometne ustanove (gradnja in,
vzdrževanje cest, mostov, brodov, kanalov, tlakovanje
trgov in ulic, razsvetljava)].
3. vzdrževanje in podpiranje bednih in ubogih, skrb
za vzgojo siromašne in zapuščene dece, vzdrževanje.
dobrodelnih zavodov in ustanov;
4. skrb za dobro zdravstveno stanje prebivalstva
(vzdrževanje zdravniške službe, babiške in ambulančne
službe,' pobijanje nalezljivih bolezni, skrb za zdravo
pitno vodo, pospeševanje gradnje zdravih stanovanj, skrb
za telesno vzgojo naroda, gasilstvo, oskrba z življenskimi potrebščinami);
5. pospeševanje narodnega gospodarstva vobče (usta
navljanje in podpiranje odnosnih zadrug, nabavljanje
boljših vrst semen, sadnega drevja, vinske trte, pasem
plemenske živine, skrb za dobro zdravstveno stanje
živine in pobijanje nalezljivih živalskih bolezni, ribar
stvo, izboljševanje rodovitnosti zemljišč, uravnavanje
potokov in hudournikov, ustanavljanje hranilnic);
6. širjenje in pospeševanje narodne prosvete (zida
nje šol, ustanavljanje knjižnic in čitalnic, gospodarskih
tečajev, gospodinjskih tečajev, analfabetskih tečajev,
prosvetnih društev, prirejanje prosvetnih predavanj).

§77.
Občina vrši krajevno policijo, kolikor je ne vrši
državna oblast, posebno pa:
v
1. skrbi za javno, osebno in imovinsko varnost,
moralo, red in mir v občini;
2. nadzoruje tujce, sumljive osebe in potepuhe ter
pobija beračenje; izvršuje predpise o prijavljanju tujcev,
delavcev in poslov;
3. nadzoruje prenočišča, gostilne, kavarne in slične
obrate ter dovoljuje podaljšanje delovnega časa v njih;
daje dovoljenja za javne zabave;
4. skrbi za pobijanje/nalezljivih bolezni; nadzoruje
produjanje človeške in živalske hrane, merjenje, merila,
klavnice, prodajalne živil in sejme;
5. skrbi za varnost javnega prometa, za čistočo in
vzdrževanje cest, mostov, obal, rek, potokov, jarkov,
vodnjakov, napajališč in vobče javnih naprav;
6. nadzoruje gradbe, daje dovoljenja za gradnje,
skrbi za varnost pred požarom in drugimi nezgodami;

7. vrši poljsko policijo, vzdržuje red na paši in izva
ja predpise policijske narave o pospeševanju poljedel
stva in živinoreje in sodeluje pri pobijanju živalskih
kužnih bolezni.
§ 78.
Občina vrši kazensko oblast o vseh prekrških po
krajevnih uredbah in krajevnih odredbah, v poslih kra
jevne policije (§ 77.) pa, kolikor ne spada kaznovanje
teh prekrškov v področje drugih oblastev.
§ 79.
Občina je dolžna sodelovati tudi v drugih krajevnih
poslih državne uprave po obstoječih predpisih in zako
nitih odredbah državnih oblastev. Z zakonom se morejo
poveriti občinam novi taki posli, mora se pa obenem
poskrbeti za kritje stroškov, ki so združeni z izvrševa
njem teh poslov.

§ 80.
Občina,' v kateri ni državne pošte, vrši poštni promet
med občino in najbližjo državno pošto s svojimi organi.
Občina tudi dostavlja poštne pošiljke zunaj sedeža držav
ne pošte, kjer ta ne dela tega.
Podrobne odredbe o tem izda minister za promet v
sporazumu z ministrom za notranje posle.

V. Pristojnost občinskih organov.
§ 81.
V poslih, ki spadajo v delokrog občine po §§ 76. tn
77. in v poslih, predvidenih v § 79., kolikor gre za sred
stva za opravljanje teh poslov, je pristojen za odločanje
občinski odbor, kolikor ni to s tem zakonom poverjeno
občinski upravi ali predsedniku.
Za sklepe odbora o zadolžitvi občine in odevojitvi ,
nepremične imovine, kakor tudi za vse sklepe, s kate
rimi se vežejo občinske finance preko dobe, katero traja
mandat občinskega odbora, je potrebna po povoljni
izjavi bana odobritev ministra za finance sporazumno
z ministrom za notranje posle.

§ 82.
Občinski odbor more v mejah svoje pristojnosti
izdati za svoje ozemlje obče obvezne krajevne uredbe
na osnovi zakonov in v zakonu osnovanih uredb, kakor
tudi ob pomanjkanju predpisov, s katerimi bi bila ureje
na dotična vprašanja. Te uredbe dobijo obvezno moč,
ko jih odobri ban in ko se na običajni način razglasijo
v občini.
Ako se te uredbe tičejo poslovanja po § 77., se more
za njih kršitev določiti denarna kazen do 200 dinarjev
v korist občine ali zapor do petih dni, ako se denarna
kazen ne plača v določenem roku.

§ 83.
V pristojnost občinske uprave spadajo tile posli:
1. neposredno upravljanje občinske imovine;
2. sestavljanje in predlaganje občinskega proračuna
in letnega zaključnega računa;
3. nadzorovanje poslovanja občinskih ustanov in
podjetij in dajanje navodilXza izvrševanje odborovih
sklepovj
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4. odločanje v nujnih primerih o nepredvidenih
izrednih kreditih z odobritvijo nadzornega oblastva;
5. dovoljevanje odsotnosti in odmora občinskim
uslužbencem do 15 dni;
6. pripravljanje odborovih sklepov in opravljanje
vseh drugih poslov, ki jih odbor poveri upravi;
7. izrekanje kazni v vseh primerih, ki spadajo v pri
stojnost občine.
§ 84.
Predsednik je predstavnik občine v vseh njenih od
nosih in poslih, on je tudi izvršilni organ občinskega
odbora.
V njegovo področje spada:
1. da izvršuje sklepe občinskega odbora in uprave,
da predlaga v odobritev sklepe, ki potrebujejo višje
odobritve; da predloži nadzornemu oblastvu sklep občin
skega odbora, o katerem smatra, da nima potrebne odo
britve, ali sklep uprave, o katerem smatra, da je v
nasprotju z zakonom, ter da do odločitve nadzornega
oblastva odloži izvršitev tega sklepa;
. 2. da skrbi za dobro upravljanje občine in da dolo
ča razpored dela vseh občinskih uslužbencev, da čuva
občinski pečat, da podpisuje vse spise v imenu občine
skupno z osebo, ki opravlja delovodskp službo, odnosno
v blagajniških zadevah z osebo, ki opravlja blagajniško
službo, v poslih, ki obvezujejo občino, pa skupno z
dvema članoma uprave, ki ju za to določi občinski odbor;
3. da vodi redno upravo.občinske imovine in usta
nov in da stavi v tem pravcu po potrebi predloge občin
skemu odboru in upravi, da se briga za pobiranje občin-,
skih dohodkov in da odreja izdatke po proračunu, po
sklepih občinske uprave in odbora, da pregleduje redno,
in sicer vsaj enkrat mesečno občinsko blagajno in raču
ne ter da o tem poroča upravi in odboru;
4. da nadzoruje delo vseh občinskih uslužbencev, in
upravljanje občinskih ustanov in podjetij, ki imajo last
no upravo;
5. da vzdržuje disciplino in da dovoljuje uslužben
cem odsotnost do 8 dni;
6. da vodi v okviru veljavnih zakonov in, predpisov
krajevno policijo in da vrši posle državne uprave, ki so
naloženi občinskemu oblastvu po § 79., kakor tudi da
Izvršuje v tem pravcu odredbe pristojnih državnih
oblastev in da jim poroča, zlasti v primerih, kjer je
potrebna odredba, sodelovanje ali njihova pomoč.
Predsednik ima pravico kaznovati z denarno kazni
jo do 50 dinarjev ali z zaporom do 24 ur onega, ki se
ne pokori njegovi zakoniti odredbi. Te kazni se lahko
takoj izvršijo, proti njim pa se morejo uporabiti redna
pravna sredstva.

VI. Občinski uslužbenci.
§85.
Banovinski svet izda uredbo o občinskih uslužben
cih, v kateri predpiše splošne pogoje za sprejem v
službo, najnižje kvalifikacije za glavna uslužbenska
mesta in način izpopolnjevanja teh mest, rok, do kate
rega se morejo sprejemati v službo kandidati s kvali
fikacijami po dosedanjih predpisih, opravljanje službe
nih dolžnosti, prestanek službe, določitev najnižje plače
in drugih prejemkov, kakor tudi pokojnine za glavna
uslužbenska mesta in njeno računanje, disciplinsko od
govornost, kakor tudi sestavo disciplinskega sodišča in
postopek pred njim.
To uredbo odobri in objavi ban.

§86.
Občinski uslužbenci, 'ki se po občinskem statutu zaprisezajo, opravljajo enako prisego kakor občinski
odborniki.

§87.
Za škode, ki jih povzročijo državljanom (grajanom) občinski uslužbenci kakor tudi občinski organi z
nepravilnim in nezakonitim opravljanjem službe, odgo
varjata pred rednim sodiščem uslužbenec, odnosno organ»
in občina.
Pravica do tožbe zastara v devetih mesecih.

§88.
Za izplačevanje osebnih in družinskih pokojnin se
ustanovi pokojninski sklad pri banski upravi. Vsaka
občina je dolžna, da plača, razen prispevkov po potrebi,
v sklad enkrat za vselej za vsako mesto, vezano s pra
vico do pokojnine, prispevek, določen po višini s tem
mestom spojenih prejemkov, kakor tudi za vsako pozneje
ustanovljeno tako mesto, uslužbenci pa plačujejo v. pokoj
ninski sklad določeni odstotek svojih mesečnih prejem
kov. V ta sklad se stekajo tudi denarne kazni, izrečene
za kazniva dejanja občinskih uslužbencev. P.ravtako je
tudi banovina dolžna, da daje vsako leto svoj prispevek
v pokojninski sklad občinskih uslužbencev, dokler ne
postane sklad aktiven.
V upravi sklada so zastopani tudi občinski usluž
benci.
Pokojninski sklad more biti za več banovin skupen.
V tem primeru шога imeti tudi skupno upravo.
.4
Pokojnina se izplačuje samo iz dohodkov sklada,
glavnica pa se mora naložiti s pupilarno varnostjo.
0 višini pokojnine poedinih uslužbencev odloča ban
na osnovi uredbe (§ 85.). Ban odreja tudi nakazovanje
iz sklada.
.,
..••;..
Spori o pravicah do pokojnine in o določanju iznosa
pokojnine so upravni.
j
§89.
Težje prekrške službenih dolžnosti, in težje oškodbe
stanovskega ugleda sodi občinsko disciplinsko sodišče,
pri sreskem načelstvu, v drugi stopnji.pa občinsko disci
plinsko sodišče pri banski upravi.
§90.
V okviru uredbe banovinskega sveta izda vsaka
občina statut, s katerim se ustanovijo in'sistemižirajo
mesta občinskih uslužbencev in uredijo ostali uslužbenski odnosi.
Ta statut, odobri ban.
•"•" §..0i.

Za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje občin
skih uslužbencev more ban v okviru uredbe, ki jo pred
piše minister za notranje posle, prirejati tečaje; oseba,
ki izvršijo .tečaj % uspehom, imajo ob, enakih pogojih
prednost pri sprejemu v službo in pri napredovanju.

VII. Občinske finance.
Osnovna imovina občine, to je nepremičnine i i
osnovna glavnica, se mora ohraniti neokrnjena in se ne
more odsvojiti Odtìvojitev poedinih delov osnovne imo?
(S?

'M
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vine je praviloma dopuščena le proti povračilu njih
vrednosti. To povračilo preide v sestav občinske imo
vine. Izjeme od tega so dopuščene le v obče koristne
namene in za napredek občin z odobritvijo po § 81.
0 občinski imovini, v katero preidejo vse premične
in nepremične stvari občine, kakor tudi vse njene pra
vice, se vodijo, knjige — inventarji. Odbor je dolžan
vsako leto pregledati te inventarje, vsak član občine pa
ima pravico, da jih pregleda.
Stvarne pravice morajo biti vknjižene v zemljiških
knjigah, denar pa s pupilarno varnostjo plodonosno
naložen.
Denar za tekoče potrebe in vrednostni papirji se
hranijo v občinski blagajni, listine pa na varnem mestu.
Tuji vrednostni papirji se ne smejo nabavljati.
§93.
Od osnovne občinske imovine se smejo porabiti-za
pokritje občinskih izdatkov samo dohodki.
Doseženi presežki proračunskega leta se porabijo
za plačilo obveznosti iz prejšnjih let.
Dolgovi občine se smejo po odobritvi bana plačati
iz osnovne občinske imovine s pogojem, da se to, kar
je bilo imovini odvzeto, povrne iz letnih dohodkov po
vnaprej določenem načrtu, ki ga pravtako odobri ban.
§ ,94. '
Posojila se smejo najemati le za izredne potrebe,
praviloma pa za trajne namene, ki se ne morejo ostva
riti z rednimi letnimi dohodki. Posojila se morajo od
plačevati po vnaprej določenem načrtu.
§ 95.

osnutek proračuna se raagrne na občni vpogted občin
stvu (gradjanstvu) skozi dobo petih dni. Vsak Man
občine kakor tudi vsaka oseba, ki plačuje neposredni
davek v dotični občini, ima pravico, napravM в*чф pri
pombe k osnutku proračuna.
Občinski odbor razpravlja in odiosa o рдогасшш
in napravljenih pripombah.
§ 9?.
Proračun z vsemi sklepi odbora in pripoirtbatfll, Vlo
ženimi proti njim, se pošlje nadzornemu obiaetvu. M*dzorno oblastvo je dolžno pregledati proračun i n se uveriti, da li so vneseni v proračun vsi oni izdatki, bi
obremenjajo občino po tem ali po drugih zakonih, in to
v tolikšnih zneskih, kakršni so po teh zakonu potrebni,
kakor tudi, da li je vobče sestavljen po veljavnih pred-:
pisih; ko je to izvršeno, ga pošlje banu najkesneje pol
drugi mesec pred početkom proračunskega leta. Ako pa
ni vneseno v proračun vse, kar je treba in kakor je
treba, napravi nadzorno oblastvo odboru svoje ob*aaložene pripombe.
Ako si občinski odbor ne usvoji pripomb nadzor
nega oblastva, pošlje nadzorno oblastvo proračun e
svojimi pripombami banu najkesneje m«see dni pr-ed
početkom proračunskega leta.
§ 98.
Občinske proračune, v katerih občinske doklade na
državne neposredne davke niso višje od 200%, odobrava
ban, proračune preko tega odstotka pa minister za
finance. Proračune z doklado do 50% odobrava sreeM
načelnik, ako ga ban pooblasti.
Ako pristojno oblastvo ne odobri proračuna v meeecu dni, računši od dneva prejema, se smatra pfiediožeet
proračun za odobrenega.
Dokler proračun ni odobren, velja stari ргога&ш,
izdatki pa se vršijo po dvanajstinah tega ргчжадноа.

Osnovo za občinske finance tvori občinski proračun,
ki se sestavlja za vsako leto vnaprej. Proračunsko in
.računsko leto se začne in se konča hkratu s proračun
skim in računskim letom ' po državnem proračunu. V
proračun se vnesejo pregledno po granah vsi izdatki:
osebni (prejemki občinskih uslužbencev, prispevki v
§ 99.
pokojninski sklad, nagrade častnim organom itd.) in
stvarni (potrebe uprave, davki od nepremičnin in pod
Pri pregrupiranju občin se morajo v prvi dekwBi
jetij občine, odplačevanje dolgov in obresti, vzdrževanje seji občinskega odbora skleniti novi proračuni m v t5
občinskih zgradb, cest, ulic, mostov, stroški za razsvet dneh predložiti nadzornemu oblaetvu.
ljavo, oskrbovanje z vodo, ' zdravstveni ukrepi, šolske in
policijske potrebe itd.).
§ 100. :
Izdatki morajo biti kriti z dohodki.
Dohodki občine so: dohodki od občinske imovine in
Občinsko financiranje se vrši po proračunu, BaJto*
od podjetij, dohodki od naloženega denarja in drugi je odobren. Prekoračenja poedinih postavk, kakor taft
prenosi z ene postavke na drugo niso dopušče»i b*ez
dohodki.
Za pokritje svojih potreb morejo občine uvajati odobritve.
, doklade na neposredne državne davke in občinske po
O naknadnih in izrednih kreditih odloča odfooe, za.
čigar odločbe ö tem je potrebna odobritev po § 98.
sredne davke (trošarino in takse).
Uvajanje občinskih posrednih davkov in njihovo po- Odločbe odbora o prenosu kreditov z ene postavke na
večavanje odobrava oblastvo, ki odobrava tudi proračun. drugo (virmiranje) odobrava nadzorno oblastvo. To pre
••• Ako se v občinskem proračunu izkazujejo dohodkinašanje kreditov se more vršiti le pri soroduäi po
: • '
občinskih podjetij, ustanov in skladov, ki imajo lastno stavkah.
upravo, le v skupnem iznosu, se priloži občinskemu pro
§ loi.
računu tudi podrobni proračun teh podjetij, ustanov
a
0 vseh občinskih prejemkih in izdatkih vodi оШва
U skladov.
račun v posebni občinski računski knjigi.
Občinska .uprava pregleda vsake tri mesece blagaj
Občinska uprava sestavi proračun najkesneje tri niško stanje in ga izravna z računskimi knjigami ito
Mesece pred - pričetkom proračunskega leta. Izdelani listinami ter poroča o tem občinskemu odboru.
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§ 102.
O izvršitvi proračuna sestavi občinska uprava v teku
prvega polletja naslednjega leta zaključni račun in ga
razgrne za dobo osmih dni na občni vpogled, nakar ga
skupaj z vloženimi ugovori predloži občinskemu odboru,
ki odloča o odobritvi in morebitnih povračilih.
§ 103.
Zaključni račun z izvlečkom iz inventarja in z bilan
co se dostavi .oblastvu, ki je pristojno za pregled občin
skih računov.
§ 104.
Pravilnik o voditvi blagajniških in računskih knjig,
kakor tudi obrazce za sestavo proračuna, zaključnega
računa, inventarja in bilance ter navodila za izvrševanje
finančnih odredb t-»ga zakona, kakor tudi o načinu po
biranja občinskih naklad, predpiše minister za finance
sporazumno z ministrom za notranje posle.
§ 105.

'

'

VIII. Posebni deli občin, njih organizacija
in pristojnost.
§ no.
Skrb za posebne pravice in koristi delov občin, ki
tvorijo po svojem položaju in velikosti prirodne, med
sebojno razmejene edinke, se poverja krajevnemu zboru
takih delov in krajevnemu starešini.
Krajevni zbor tvorijo v volilni imenik vpisani volilci dotičnega dela občine.
§111.
Pravico do krajevnega zbora in krajevnega stare
šine imajo taki deli občin, ki so že po sedanjih zakonih
imeli posebno zastopstvo, ali so bili doslej organizirani
kot samostojne občine, ali imajo svoj posebni imetek
ali posebne ustanove, neglede na to, ali obstoje za
upravo tega imetka posebni organi ali ne. Ban more
priznati tudi drugim takim delom pravico do krajev
nega zbora in krajevnega starešine na željo, izraženo po
večini volilcev dotičnega dela in po zaslišanju občin
skega odbora.

Občinska podjetja ne smejo po svoji vrsti in obsegu
presegati gospodarske moči občine in jo motiti v izvrše
vanju njenih javnopravnih nalog. Uporabljanje občin
skih zavodov in naprav je treba urediti s pravilniki na
osnovi enakopravnosti občinskih prebivalcev. Ugodnosti
so dopuščene le za siromašne sloje.

§ 112.
Krajevni zbor sklicuje predsednik občine radi vo
litve krajevnega starešine ter enkrat na leto radi odlo
čanja o krajevni imovini, krajevnih potrebah in po
sebnih krajevnih nakladah. Razen tega se mora skli
cati, ako petina volilcev zahteva sklicanje zbora v dolo
čen namen, ki ne nasprotuje zakonu.

§ 106.

§ 113.

Občinska gospodarska podjetja se vodijo po trgovin
skih načelih. Njihovi dohodki rorajo pokrivati izdatke,
tako da dajejo odmerjene obresti in odgovarjajočo vsoto
za amortizacijo vložene glavnice_ ter morebiti tudi pre
sežke, ki se porabijo za potrebe občine. Od tega гз more
popustiti samo pri podjetjih, služečih javnim interesom,
katerim drugače ni mogoče zadostiti.

Dan zbora in njegov dnevni red morata biti objav
ljena v kraju samem na običajni način.

Ustanavljanje in pravila občinskih gospodarskih pod
jetij odobrava ban.
§ 107.

(

Občina more v interesu, javnega reda in narodnega
zdravja s krajevno uredbo odrediti obvezno ..porabo
občinske klavnice za klanje za javni potrošek, obvezen
priključek na vodovod in kanalizacijo in obvezno uporabo
. naprav za odvoz smeti in fekalij. Pri odrejanju obvezne
uporabe takih podjetij ali obveznega priključka na
oskrbovalno omrežje si občina ne more pridržati pravi
ce do izključnega oskrbovanja tudi z drugimi proizvodi
ali uslugami, ki so v posredni zvezi s podjetjem. Take
uredbe dobijo obvezno moč po odobritvi bana.
§ 108.
Občinske doklade in samostojne davščine se po
birajo z izvršbo in zastarevajo kakor državne davščine.

§ 114.
Zbor vodi predsednik občine ali njegov namestnik.
Zbor more veljavno sklepati, ako je na njem prisotna
najmanj tretjina vpisanih volilcev. O sklepih zbora se
sestavlja zapisnik, ki ga overavajo predsednik dn dva od
zbora določena volilca.
§ 115.
Na krajevnem zboru se glasuje javno in na v dotičnem kraju običajni način. Sklepa se z večino glasov.
Ako pri volitvi starešine od več kandidatov niti eden tU
dobil absolutne večine, se izvede ožja volitev med onima
dvema kandidatoma, ki sta dobila relativno največ
glasov.
,
Proti nepravilnosti v postopku krajevnega zbora se
more vsak volilec v roku 8 dni pritožiti na občinski
odbor.
§ 116. •
Krajevni starešina mora imeti iste pogoje, kakršn 1
se po tem zakonu zahtevajo za predsednika obcme. Nje
gov mandat traja tri leta in prestane iz istih razlogov
kakor odborniški mandat, razen razloga iz točke 8. §28.

§ H?§109.
Občinski odbor more v primeru potrebe skleniti, da
ee izvestna javna dela izvrše z delovno silo prebivalcev
občine samih.

Ako krajevni starešina ne vrši svojih poslov, ki mi*
jih poveri krajevni zbor ali ki jih mora vršiti po ve
ljavnih predpisih kot krajevni pomožni. organ predsed
nika občine, ali jih ne vrši tako, kakor to narava stvar»

јШ

№. boa
aahteva; ga more obÄneki odbor na predlog predeednifca. občine razradili.
§ 118.
Krajevni starešina je krajevni pomožni organ pred
sednika občine. Aiko za upravljanje krajevne imovine
po veljavnih predpisih ne obstoje posebni organi,
upravlja on skupno z dvema po krajevnem zboru dolo
čenima volilcema krajevno imovino po sklepih krajev
nega zbora ter podpisuje z njima obveze za posebni
del občine.
,
§ 119.
Krajevni starešina je čaethi organ, toda s sklepom
krajevnega zbora se mu more priznati povračilo stro
škov za dejanske izdatke in za izgubo časa. To povra
čilo gre v breme krajevne zajednice.

»j

Proti odločbi nadeornega oblasto* ttaa odbor • « Ш
petnajstih dni pravieo pritožbe ne basa. Ben mora y
roku oemih dni ah razveljaviti ispodbifano odločbo aÀ
odstopiti spie v odločitev upravnem« sodftfa lo o tem
obvestiti občino.
Proti razsodbi upravnega eod*fea ni pwwtoga
srredstva.
Ako ban ne odstopi spisa upravnemu sodišoa v do
ločenem roku, ali ako upravno sodiSde ne rassodi v ro&u
enega meseca od dneva, ko prejme spie, ft06,ta^e sklep
občinskega odbora pravnomočen.
§ ДОNadzorno oblastvo prepreči z zakonttönt рШЊЕМ
sredstvi izvršitev sklepov občinskega odbora, M so RO
pristojni poti proglašeni za nične ali za каФеге Hi pri
bavljena odobritev, kakršno ta zakon zahteva.

§ 120.
Glede krajevne imovine in posebnih krajevnih na
klad veljajo predpisi poglavja VII. in § 81. tega zakona
z razliko, da se ti sklepi krajevnega zbora izvršujejo
po občinski upravi, kolikor narava stvari same ne
zahteva neposredne izvršitve po krajevnem starešini.
Proračuni posebnih delov se priključujejo občinske
mu proračunu kot njegov posebni dodatek.

IX. Nadzor državne uprave.
§ 121.
Državna uprava vrši nadzor nad samoupravnimi
posli občinskih samoupravnih organov kakor tudi nad
posli občne uprave po sreskem načelniku.
§ 122.
Sreeki načelnik ima pravico, da prisostvuje sejam
občinskega odbora.
§123.
Nadzorno oblastvo more vsak čas pregledati poslo
vanje občinskih organov in uslužbencev ter zahtevati
potrebna mu poročila. Občinsko blagajno in račune j©
dolžno pregledati vsaj enkrat na leto.
§124.
Občinska uprava je dolžna predložiti nadzornemu
oblastvu v osmih dneh prepis zapisnika vsake seje ob
činskega odbora. Prepis zapisnika podpisujeta predsed
nik im oseba, ki opravlja delovodsfeo službo.

§ 1*7.
Ako nadzorno oblastvo opazi, da občina ne efoft aH
ne stori v zadostni meri onega, kar ji nalagajo samo
upravne naloge, poverjene občini po § 76., obvesti o teca
z obrazloženim poročilom bana. Ako razpravljanje t, ob
čino ne dovede do povoljnega posledka, more ban odre
diti, kaj je občina dolžna storiti. Proti tej odločbi se
more občinski odbor v roku osmih dni pritožiti na reeortnega ministra, proti čigar odločbi ni nadaljnjega
pravnega sredstva. Ako tudi potem občina n» vkrem
tega, kar bi morala, ee odločba izvrši po Brejd^e^i aakona o občnem upravnem postopku.
§ 128.
Ako občina niti na poziv nadzornega oblaetva ћ» fk»
vrši poslov državne uprave, ki so ji naloženi z zakoni
in zakonitimi odredbami, jih more izvršiti nadzorno ob
lastvo na račun občine.
•

§ i».
Ban razreši predsednika občine, Člane öbfflttÜ»
uprave in odbornike, čim se ugotovi, da nimajo pogojev,
ki se zahtevajo v tem zakonu. Odločba o razrešitvi v pri
meru iz točke 4. § 28. velja od dneva, ko ee j« prime«,
pojavil.
Ban more po predhodnem zaslišanju гавге&Ц pred
sednika občine, člane občinske uprave, poedine odbor
nike ali ves odbor, ako svojih poslov ne vršijo v redu.
Ostanejo pa na svojih položajih do pravnomočnosti
odločbe.
Proti odločbi bana je dopustna pritožba na upravno
sodišče v roku osmih dni, proti razsodbi slednjega pa ni
nadaljnjega pravnega sredstva.

§ 125.
§-130.
Nadzorno oblastvo zadrži v roku osmih dni po pre
j e m u zapisnika z obrazloženo, v zakonitih predpisih
Nadzorno oblastvo zadrži izvršitev rešitev in ftj&v
osnovano odločbo izvršitev sklepa občinskega odbora, ki občinskega odbora, občinske uprave, predsednika ob
je-nasproten veljavnim zakonom in zakonitim odredbam čine ali krajevnega zbora, ki so važnim občnim držav
°Mastev, ali s katerim se prekoračuje delokrog občine. nim interesom škodljive. Ban more radi takih rešitev
Ako zahteva nadzorno, oblastvo od občinske uprave in izjav razrešiti občinski odbor, občinsko upravo ali
*ak spis, brez katerega ne bi moglo izdati odloka, je predsednika. Proti tem odločbam o zadržanju, odnosno
občinska uprava dolžna, da ga takoj predloži; v tem o razrešenju se more priglasiti v roku petnajstih dni
Primeru pričenja zgoraj določeni tok teči od dneva, ko pritožba na ministra za notranje posle, proti čigar od«
J e nadzorno oblastvo zahtevani SDÌ« prejelo.
1 ločbi. ni nadaljnjega Dravneua sredstva.
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§ 131.
Nove volitve se izvedejo najkesneje v dveh mesecih
po razpustu- občinskega odbora.
§ 132.
Ne morejo biti izvoljene pri prvi naslednji volitvi
osebe, razrešene po drugem odstavku § 129. in osebe,
razrešene po § 130., ako pri razpravljanju in odločanju
niso nasprotovale sprejetju odločbe ali izjave.
. § 133.
V primeru razpusta in za dobo do prevzema poslov
novem občinskem odboru postavi nadzorno oblastvo
opravljanje občinskih poslov začasno občinsko upravo
70.) iz kroga volilcev dotične občine, ki imajo pogoje
odbornike.
§ 134.
Pristojnost začasne občinske uprave iz § 133. se
omejuje na opravljanje tekočih poslov. Ona občine ne
sme zadolžiti, niti njene imovine odsvojiti niti uvesti
novih naklad niti zvišati obstoječih, prav tako ne na
stavljati stalnih občinskih uslužbencev.

po
za
(§
za

X. Pravna sredstva.
§ 135.
Proti odločbi občinskega odbora se more priglasiti
.pritožba na nadzorno oblastvo.
Proti odločbam predsednika občine ali uprave v
poslih iz § 76. se more v roku osmih dni vložiti ugovor,
. k i ga more občinska uprava uvaževati ali, ako ga ne
uvažuje, predložiti občinskemu odboru. Proti odločbi
občinskega odbora je dopustna pritožba na nadzorno
oblastvo.
Proti odločbam predsednika občine v poslih iz § 77.,
kakor tudi. proti kazenskim odločbam je dopustna pri
tožba na nadzorno oblastvo.
Proti odločbam občinskih organov občne narave (ne
poedinsko osebne) ima pravico pritožbe, odnosno ugo
vora član občine, ki smatra, da odločba nasprotuje ve
ljavnim zakonom in zakonitim odredbam oblastev.
Odločbe občne narave se razglašajo na občinskem
domu v treh dneh in ostajajo razglašene pet dni. Rok
za pritožbo -in za ugovor iz drugega odstavka pričenja
• teči proti takim odločbam po preteku petih dni po dne
vu razglasitve. Razen tega se odločbe občne narave raz
glašajo tudi na v občini običajni način in to v dobi,
dokler traja petdnevna razglasitev na občinskem dómu.

,

XI. Prehodne in zaključne odredbe.

«•••:•
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§.136;

Predpisi tega zakona se ne uporabljajo za mesta
(varoši): Bakar, Banja Luka, Bela Crkva, Beograd, Bihač,
Bitolj, Bjelovar, Brod na Satt, Celje, Cetinje, Čakovec,
Сабак, Dubrovnik, Hvar, Herceg Novi, Jagodina, Karlo
vac, Koprivnica, Kotor, Kragujevac, Križevci, Kruševac,
Kumanovo, Leskovac, Livno, Ljubljana, Maribor, Mitrovica Sremeka, Mostar, Niš, Nova Gradiška, Novi- Sad,
Osijek, Pančevo, Petrinja, Peč, Pirot,, Podgorica, Požarevac, Požega Slavonska, Prizren, Priština, Ptuj, Ruma,
Sarajevo, Senta, Senj, Sisak, Skoplje, Smederevo, Sombor, Split, Sremski Karlovci, Stara.Kanjiža, Stari Grad
na Hvaru, Subotica, Sušak, äabac, Šibenik, Tetovo, Trav-

nik, Tuzla, Uzice, Valjevo, Varaždin, Velika Kikinđa,
Veliki Bečkerek, Vinkovci, Virovitica, Vranje, Vršac,
Vukovar, Zagreb, Zaječar in Zemun, za katera veljajo
sedanji predpisi.
§ 137.
Sedanje občine obdržijo svoje ime in sedež do more
bitne nadaljnje odredbe po § 10.
§ 138.
Občine, ki nimajo v § 3. predpisanega števila pre
bivalcev, se morajo spojiti., .
Za spajanje zahteva nadzorno oblastvo od občin iz
jave, odnosno predloge, na osnovi teh pa predloži ban
v roku pol leta svoj obrazloženi predlog ministru za
notranje posle, ki'odloČi o spojitvi. Na ta način izvršene
izpremembe se objavijo v »Službenih novinah«.
Za ureditev medsebojnih imovinskih odnošajev ve
ljajo predpisi § 7.
Izjemno morejo s'edànje občine, ki nimap v § 3.
predpisanega števila prebivalcev, ostati samostojne, ako
sklene to občinski odbor z dvetretjinsko večino glasov
ter to odobri minister za notranje posle.
§ 139.
Za dobo treh let potem, ko dobi ta' zakon obvezno
moč, izdaja odločbe po §§ 6. in 10. minister za notranje
posle z uredbo.
§ 140.
Za izvršitev § 13. se določa skrajni rok 15 let.
§ 141.
Po prejšnjih predpisih pridobljeno članstvo občine
(domovinstvo, pristojnost) ostane v veljavi kot članstvo
občine, dokler se ne pridobi drugo po določbah tega
zakona.
03ebe iz drugega odstavka § 16. se smatrajo za člane
one občine, kjer imajo službeni sedež na dan, ko dobi
ta zakon obvezno moč, morejo pa v šestih mesecih na
osnovi svoje izjave dobiti članstvo ene onih občin,.v.ka
teri so ga prej imele.
.
,
Oseba, katere članstvo je v trenutku, ko dobi ta
zakon obvezno moč, sporno, izvzemši § 19., je član one
občine, v kateri se takrat zateče kot stalno nastanjena.
§ 142.

.
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V rok, omenjen v § 17., se všteje tudi doba pred
dnem, ko dobi ta zakon obvezno moč.
§ 143.
• V pristojnost občinskega odbora spada tudi izvr
ševanje pravice patronata (zavetništva) na onih področ
jih, kjer je to doslej spadalo v delokrog občine.
§ 144.
Sodno pristojnost občinskega sodišča po sedanji
zakonodaji vrši' predsednik občine' z dvema članoma,
uprave. Posebne pristojnosti kmeta vrši krajevni stare
šina ali član občinske uprave, ki ga določi občinski
odbor.
§145.
Uredba po § 85. se izda do konca leta 1933. Stato*
po § 90. se izda v šestih mesecih potem, ko dobi uredb*
iz § 85. obvezno тоб.

Зб. kos.
Dokler se ne izda uredba po § 85. in statut po § 90.,
veljajo sedanji predpisi o občinskih uslužbencih.

Banove uredbe.

§ 146.

230.

Pravice, ki so jih občinski uslužbenci pridobili po
sedanjih predpisih, se priznajo kot pridobljene.
Obstoječi pokojninski skladi za občinske uslužbence
preidejo v banovinske pokojninske sklade občinskih
uslužbencev.
Onim občinskim uslužbencem, ki jih ta zakon zateče
na glavnih uslužbenskih mestih, ki pa po sedanjih pred
pisih niso imeli pravice do pokojnine, se morejo pri
znati za pokojnino prejšnja službena leta v obsegu, na
način in s pogoji, kakršne določi banovinski svet v
uredbi po § 85.
§ 147.
;
Po sedanjih predpisih odobreni proračuni ostanejo
v veljavi do pričetka novega proračunskega leta po tem
zakonu in po načelu dvanajstin. Potrebne izpremembe
se izvršujejo po § 100. tega zakona.
§ 148.
Doslej veljavni predpisi o občinskih davščinah ka
kor tudi občinske uredbe, statuti, predpisniki in pravil
niki, kolikor niso v nasprotju s tem zakonom, ostanejo
v veljavi, dokler se ne izmenjajo na način, določen s tem
zakonom.
§ 149.
Ta zakon dobi obvezno moč šestdeseti dan po svoji
razglasitvi.
Isti dan prestanejo veljati — z izjemo iz § 136. —
zakoni o občinah: za Srbijo z dne 5. junija 1903., za Dal
macijo z dne 30. julija 1864., za Istro z dne 10. julija
1863., za Kranjsko z.dne 17. februarja 1.865., zä Koroško
z dne 15. marca 1864., za Štajersko z dne 2. maja 1864.,
zakon z dne 12. decembra 1870. o ureditvi občin in trgov
v Hrvatski in Slavoniji, ki nimajo.urejenega magistrata,
XXII. zakonski člen iz L 1886 o občinah za Vojvodino,
zakon za upravo mestnih občin v Bosni in Hercegovini
ž dne 31. marca 1907., zakon o upravi selskih občin v
Bosni in Hercegovini z "dne 8. februarja 1907., vsi zakoni
o volitvah v občinska zastopstva in volilni redi v poedinih pokrajinah, uredba z dne 1. novembra 1919. o premestljivosti občinskih uradnikov v Hrvatski in Slavoniji
in vsi ostali zakoni z vsemi izpremembami in dopolnit
vami, uredbe in odredbe, ki bi bile v nasprotju s tem
zakonom.
Našemu ministru pravde priporočamo, naj razglasi
ta^zakon, vsem Našim ministrom, naj skrbe za njegovo
izvrševanje, oblastvom zapovedujemo, naj po njem posto-;
Pajo, vsem in vsakomur pa, naj se mu pokoravajo.
V B e o g r a d u , dne 14. marca 1933.
Aleksander s. r.
Minister za notranje posle
Živojin Lazié s. r.

Predsednik
ministrskega sveta
dr. M. Srškić s. r.
Videl
in pritisnil državni pečat
čuvar državnega pečata,
. minister pravde
Bož. Ž. Maksimovié s. r.
(Sledijo podpisi vseh
ostalih ministrov.)

Na podstavi §§ 1., 21. in 29. zakona o banski upravi
proglašam naslednji

poslovnik
banovinskega arhiva v Mariboru.
§ i.
Banovinski arhiv v Mariboru je Javna znanstvena
in prosvetna ustanova, ki jo upravlja Dravska banovina.

' §2.
Njegov teritorialni delokrog obsega ozemlje mest
Maribor, Ptuj in Celje ter sreskih načelstev Maribor levi
breg, Maribor desni breg, Ptuj, Dolnja Lendava, Murska
Sobota, Ljutomer, Dravograd, Slovenjgradec, Korijice,
Šmarje pri-Jelšah, Celje, Gornji grad, Laško in Brežice.
Sprejema pa arhivalije tudi iz drugih krajev, posebno
če so v zvezi z zgodovino bivšega slovenskega Štajer
skega.

§3.
Banovinski arhiv v Mariboru odkriva, zbira in znan
stveno proučuje javne, cerkvene in privatne arhivalije
in arhive označenega ozemlja in skrbi, da se ohranijo.
Začasno hrani tudi vse upravne arhivalije navedenega
ozemlja, ki ne služijo več uradnim namenom.

§4.
Banovinski arhiv v Mariboru upravlja arhivar, ki
ureja arhivske zbirke, razpolaga z dodeljenimi prostori
ter vrši posle, določene v arhivskem delokrogu po § 3.
tega poslovnika.
Kot arhivni konservator za v § 2. navedeno ozemlje
je banovinski arhivar dolžan, da vodi evidenco vseh jav
nih, privatnih in cerkvenih arhivov, da sestavlja pre
glede njihove vsebine, in da daje pobude in navodila za
njih primerno in varno'shranjevanje in urejevanje. Za
nima naj se tudi za usodo umetnostnih in zgodovinskih
spomenikov svojega službenega ozemlja ter v soglasju
in po navodilih banovinskega spomeniškega referenta
skrbi za njih ohranitev.
§5.
Arhivar je banovinski uslužbenec in veljajo zanj
glede službenih odnošajev ustrezni predpisi za banovin
ske uslužbence. V strokovnem oziru je neposredno pod
rejen kraljevski banski upravi Dravske banovine, v
ostalem pa veljajo :zanj predpisi čl. 28., 29. in 49. z; n. u.
Kot strokovni referent posluje za območje v § 2. ozna
čenih srezov in mest ter mu je sedež pri sreskem načelstvu Maribor levi breg. -

§'6.
Radi čim smotrnejšega izvajanja svojega službenega
področja pritegne arhivar pri reševanju važnejših poslov
na posvet zastopnike Zgodovinskega in Muzejskega dru
štva v Mariboru ter morebitnih drugih ustanov, ki pri
spevajo'arhivalije v večjem obsegu. Zastopnike določijo
prizadeta društva in ustanove. Tem zastopnikom gre tu-
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35. koa

di pravica čuvati njihove interese na arhivalijah, ki so
jih, pridržujoč si lastninsko pravico, prepustili banovinskemu arhivu v upravljanje.

§7.

233.

Objave banske uprave
o pobiranju občinskih trošarin
v letu 1933.

Ostalo morebiti potrebno osebje dodeljuje sreski na
čelnik sreza Maribor levi breg. Delokrog osebja določa
arhivar.
§8.

II. No. 7085/1.

Banovinski arhiv ima svoje uradne prostore pri sreskem načelstvu Maribor levi breg. Dravska banovina
skrbi tudi za vse ostale materialne potrebščine, čiščenje
prostorov pa oskrbuje sresko načelstvo Maribor levi
breg po svojih organih.
§9.

Kraljevska banska nprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 24. aprila 1933.-

Občina Gradišče, v srezu murskosoboškem, bo po
birala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu
1933. občinsko trošarino po Din 75"— od 100 1 vina.

Po potrebi se morejo v banovinskem arhivu v Ma
riboru na predlog arhivarja ustanoviti posebne sekcije.

II. No. 1390/2.
Občina Ihan, v srezu kamniškem, bo pobirala od
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933. 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, Mkerja,
ruma in konjaka Din 5*—.

§ H.

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 24. aprila 1933.

V znanstvene, prosvetne ali uradne namene se upo
rablja arhiv med urami, ki jih določi in objavi arhivar.
Arhivalije se uporabljajo načeloma samo v arhivu.
§ 10.

V skladu z načeli tega poslovnika sestavi arhivar
glede podrobnega upravljanja in poslovanja poseben
službeni red, ki stopi v veljavo, ko ga odobri ban.
Ljubljana, dne 20. aprila 1933.
Ban: dr. Marušič s. r.

231.
III. No. 2456/2.

Popravek.
Člen 3. naredbe o potrebi nameščenja zapriseženih
gozdnih Čuvajev v Dravski banovini (SI. 1. št. 205/31 iz
1. 1933.) se mora glasiti pravilno:
»Banska uprava lahko dovoli na gospodarsko in
strokovno utemeljeno prošnjo.. .< itd.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 19. aprila 1933.
Ban: dr. Marušič s. r.

232.
V No. 346/8.

Popravek.
V razglasu o kategorizacij dovoznih cest k želez
niškim postajam v območju Dravske banovine, objav
ljenem v >Službenem listu« št. 189/28 z dne 5. apri
la 1933. se je ugotovil naslednji pogrešek, ki se s tem
popravlja:
Pod nadpLsom
XII. Sreski cestni odbor Litija.
1. Pri železniški postaji Kresnice: je pravilno na
mesto:, »cestno progo od banovinske ceste II. reda št. 58
Ljubljana—Besttica—Šmartno« naslednje:
»cestno progo od banovinske ceste II. reda št. 173
LJubljana—Zalog—Kresnice—Litija.. .«.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 20. aprila 1933.

II. No. 3669/1.
Občina Poljčanc, v srezu mariborskem desni breg,
bo pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu«
v letu 1933. 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 5*—,
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—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 20. aprila 1933.
II. No. 4016/2.
Občina Veliki Gaber, v srezu Litija, bo pobirala od
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1983. 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 51—,
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 18. aprila 1933.
II. No. 1252/1.
Občina Zg. Sv. Kungota, v srezu Maribor levi breg,
bo pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu«
v letu 1933. naslednje občinske trošarine:
a) od 100 1 vina. Din 75-—,
b) od 100 1 vinskega mošta' Din 75-—,
c) od 100 1 piva Din 30-—,
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6) od hl stopnje alkohola špirita, žganja,
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"—.

likerja,

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 20. aprila 1933.
II. No. 7201/1.
Občina Željne, v srezu kočevskem, bo pobirala od
dneva razglasitve v >Službenem listu« v letu 1933. 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 5*—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 24. aprila 1933.
II. No. 283/2.
Občina Županje njive, v srezu Kamnik, bo pobirala
od dneva razglasitve v >Službenem listu« v letu 1933.
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 5-—.*
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 19. aprila 1933.

234.

Razne objave
iz „Službenih novin".
Številka 66 z dne 23. marca 1933.
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne
4. marca 1933., štev. 22764, so napredovali iz VIII. v
VII. položajno skupino višji pisarniški oficiali: G r i l
E m i l pri deželnem sodišču v Ljubljani, V o n č i n a
M i l a n pri okrajnem sodišču v Konjicah, D r e v e n Šekj J o s i p pri okrožnem sodišču v Mariboru, Kogfej
J o s i p pri okrajnem sodišču v Ptuju, Modic L u d o v i k pri okrajnem sodišču v Krškem, L i p u ž i č A l o j 
zij pri okrajnem sodišču v Brežicah, P i n t a r i č M a r 
t i n in M a r t i č J u l k o pri deželnem sodišču v Ljubljani.

Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne
3. marca 1933. je napredoval pri državni knjižnici v
Ljubljani dr. R u s J o ž a , pomočnik knjižničarja VII.
položajne skupine s plačo 1. periodskega poviška, za
pomočnika knjižničarja v VI. položajni skupini.
Z odlokom ministra za trgovino in industrijo z dne
25. februarja 1933., I. štev. 7338/0, je napredoval pri
oddelku kontrole mer pri sreskem načelstvu v Ljub
ljani za kontrolorja mer VIII. položajne skupine F o j k a r J o s i p , kontrolor mer IX. položajne skupine
istega oddelka.
Z odlokom ministra pravde z dne 15. marca/1933.,
štev, 26573, je bil premeščen na prošnjo od okrajnega
sodišča v Bački Topoli k okrajnemu sodišču v Laškem
arhivski uradnik IX. položajne skupine Št r o s F r a n j o .
Številka 70 z dne 28. marca 1933.
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne
26. . februarja 1933. so bili premeščeni: P i r k o v i č
L u d v i k , šolski upravitelj osnovne šole v Zidanem
mostu, za učitelja osnovne šole v Ljubljani, dodeljen v
službovanje kralj, banski upravi; B r e v e A m a l i j a ,
učiteljica osnovne šole v ArtiČah, uradnik II. položajne
skupine s 1. periodskim poviškom, za učiteljico osnovne
šole v Predosljah; P i r k e r V i k t o r i j a ,
učiteljica
osnovne šole v Strugi, uradnik Vil. položajne skupine,
za učiteljico osnovne šole v Polomu v srezu kočevskem;
I n t i h a r A l o j z i j , učitelj in šolski upravitelj v Izlakah,
uradnik VII. položajne skupine, za učitelja in šolskega
upravitelja osnovne šole v Krku, srezu litijskem;
Č o l n a r A n t o n i j a , učiteljica osnovne šole v Črnučah,
uradnik VIL položajne skupine, za učiteljico osnovne
šole v Zgornjih Pirničah; N a g e l s c h m i e d - H e r b s t
J o s i p i n a , učiteljica osnovne šole v Hajdini, uradnik
VII. položajne skupine, za učiteljico okoliške osnovne
šole v Ptuju; K e g l V e k o s l a v , učitelj osnovne šole
pri Sv. Jakobu v Slov. goricah, uradnik VII. položajne
skupine, za učitelja osnovne šole in šolskega upravitelja
v Reki pri Mariboru; K e g l A n t o n i j a , učiteljica
osnovne šole pri Sv. Jakobu v Slov. goricah in uradnik
VII. položajne skupine, za učiteljico osnovne šole v
Reki pri Mariboru; V i z j a k C i r i l , šolski upravitelj v
Črnomlju in uradnik VI. položajne skupine s 1. period
skim poviškom, za učitelja in šolskega upravitelja v
Prečni pri Novem mestu.
Številka 71 z dne 29. marca 1933.

Prepoved uvažanja in razširjanja. Z odlokom mini
strstva za notranje posle z dne 17. marca 1933., I. štev.
8244, je prepovedano uvažati v našo državo in v njej
razširjati knjigo >La Jugoslavia contro l'Italia«, izdano
od Virginia Gajde v Rimu.

Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne
4. marca 1933., štev. 22763, so napredovali iz 2. v
1. stopnjo III. položajne skupine sodniki okrožnega
sodišča: A n t l o g a J a k o b v Ljubljani, L e v i č n i k
V a l e n t i n v Celju in dr. P i h l e r F r a n v Mariboru.
Z odlokom ministra pravde z dne 18. marca 1933.,
štev. 26874, sta bila premeščena po potrebi službe
K r i ž n i k A n t o n , kanclist IX. položajne skupine, od
okrajnega sodišča v Radovljiei k okrajnemu sodišču v
Delnicah in K o v a č B e r n a r d , kanclist X. položajne
skupine, od okrajnega sodišča v Celju k okrajnemu
sodišču v Osijeku.

Številka 68 z dne 25. marca 1933.
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne
28. februarja 1933. je bil premeščen po potrebi službe
v
realno gimnazijo v Novem mestu M e ž a n I v a n ,
Profesor realne gimnazije y Mariboru in uradnik VII.
Položajne skupine.

Prepoved razširjanja in prodajanja. Državno tožil
stvo v Zagrebu je prepovedalo z odlokom z • dne
22. marca 1933., štev. Kns 903/33, na podstavi čl. 19.
zakona o tisku razširjanje in prodajanje občasne publi
kacije ^Student«, štev. 7.'z dne 22. marca 1933., ki se
tiska s Zagrebu,
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Številka 72 z dne 30. marca 1933.
Z odlokom ministra pravde z dne 3. marca 1933.,
štev. 9229, je bil postavljen za notarja v Ljubljani
B a k o v n i k I v a n , notar v Marenbergu.
Prepoved uvažanja in razširjanja. Z odlokom mini
strstva za notranje posle z dne 24. marca 1933., I. štev.
8832, je prepovedano uvažati v našo državo in v njej
razširjati knjigo »Co se daje v Jugoslava« od P. Ferdi
nanda. Pokornya in Jos. Prnka, izdano v Brnu.(ČSR).
Številka 73 z dne 31, marca 1933. ,
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne
9. marca 1933. so bili odlikovani na predlog ministra za
socialrfo politiko in narodno zdravje, in sicer za pod
poro, ki so jo nudili člani društva Rdečega križa siro
mašnim in nezaposlenim delavcem: z redom Sv. Save
III. stopnje dr. K r e j č i V i l j e m , advokat in predsed
nik oblastnega odbora društva Rdečega križa v Ljub
ljani; W e s t e r J o s i p , prosvetni inspektor v pok. in
podpredsednik oblastnega odbora Rdečega križa v Ljub
ljani; K o t n i k R a j k o , privatni uradnik iz Guštanja
in sekretar krajevnega odbora Rdečega križa; J a g o d i c
A n t o n , pisarniški 'ravnatelj v pok. in skladiščnik
oblastnega odbora Rdečega križa v Ljubljani; S e ni ca
I v a n k a , soproga trgovca v Šoštanju, članica in bla
gajnica krajevnega odbora Rdečega križa; M e š e k
J o s i p , knjigovodja Mestne hranilnice in blagajnik
oblastnega odbora Rdečega križa v Ljubljani; dr. Err a t h B o š t j a n , banovinski zdravnik in ustanovitelj
krajevnega odbora Rdečega križa; z redom Jugoslovan
ske krone IV. stopnje: dr. F e t t i c h O t o n , advokat in
predsednik mestnega odbora Rdečega križa v Ljubljani
in K ob a l F r a n c , profesor in član Rdečega križa v
Ljubljani; z zlato kolajno za državljanske zasluge:
G r a š i č M a r i j a , trgovka iz Pristave in predsednica
krajevnega odbora Rdečega križa v Polhovem gradcu.
Z odlokom ministra za prosveto z- dne 12. marca
1933. je bil postavljen na pravni fakulteti univerze
kralja Aleksandra I. v Ljubljani za sekretarja s pravi
cami uradnika VIII. položajne skupine Š k e t e l j K a r e l ,
uradniški pripravnik iste univerze.
Številka 74 z dne 1. aprila 1933.
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne
9. marca 1933., štev 23819, je bil postavljen za sodnika
apelacijskega sodišča v Ljubljani dr. K r a n je M i l k o ,
sodnik okrožnega sodišča pri deželnem sodišču v Ljub
ljani v III. položajni skupini 2. stopnje.
Prepoved uvažanja in razširjanja. Z odlokom mini
strstva za notranje posle z dne 24. marca 1933., I. štev.
8891, je prepovedano uvažati v našo državo in v njej
razširjati knjigo >La Jugoslavia e la pace europea« od
A. Bezani—V. A. Martini, izdano v Milanu.
Številka 75 z dne 3. aprila 1933.
Z ukazom Njegovega Veličanstva , kralja z dne
$. marca 1933. je napredoval v IV. položajno skupino
I . stopnjo O s a n a J o s i p , profesor klasične gimnazije v
Ljubljani in uradnik IV. položajne skupine 2. stopnje
In v VII. položajno skupino P r o s e n c R a d o v a n , uči
telj veščine učiteljske šole v Ljubljani in uradnik VIII.
položajne skupine.
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne
I I . marca 1933. je napredoval pri Narodnem muzeju v
Ljubljani za konservatorja s pravicami uradnika IV.

položajne skupine 2. stopnje dr. S t e l e F r a n c , konservator istega muzeja in uradnik V. položajne sku
pine s 1. periodskim poviškom. .
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne
14. marca 1933. je bil premeščen po potrebi službe v
moško realno gimnazijo v Osijeku B a j u k H u g o , pro
fesor realne gimnazije v Ptuju in uradnik VII. polo
žajne skupine.
Številka 76 z dne 4. aprila 1933.
, '
Z ukazom. Njegovega. Veličanstva . kralja z dne
5. januarja 1933. so napredovali v VII. položajno sku
pino: Z a v r š n i k R u d o l f , učitelj v Ljubljani; L u b e j
F r a n j o , učitelj v Ljutomeru; L u n a č e k S l a v a , uči
teljica v Št. Rupertu, srez krški; L e š n i k E m i l i j a ,
učiteljica v Ptuju; L j u b i c M a t k o , učitelj v Podzemlju,
srez črnomaljski; Z u p a n č i č J o ž a , učitelj v Litiji;
Z u n M i l e n a , učiteljica na Viču p r i Ljubljani; V a j t
F r a n c , učitelj v Velikih Dolincih, srez murskosoboški;
V r i š e r J e l e n a , učiteljica v Mostah pri Ljubljani;
V o n č i n a M a r i j a , učiteljica v Igavasi, srez logaški;
V i d i č A l b i n a , učiteljka pri Sv. Andražu, srez ptuj
ski; V a v p e t i č A n g e l a , učiteljica v Ljubljani; V i d 
m a r D r a g o , učitelj pri Sv. Jederti, srez laški;
V r i š e r E vi a l i j a, učiteljica v Škofji Loki; P r o s e n c
C e c i l i j a , učiteljica v Toplicah pri Zagorju, srez litij
ski; P a v l i n M a r i j a , učiteljica v Mariboru; P p t o k a r
I v a n k a , učiteljica v Mostah pri Ljubljani; P o r o p a t
M a r i c a , učiteljica v Kamniku; P o č k a j M i r o s l a v , '
učitelj pri sv. Frančišku Kstiverju, srez gornjegrajski;
M e t l i k a A n t o n , učitelj v Slovenski Bistrici; M i s l e j .
J o s i p , učitelj v Stari cesti, srez ljutomerski; M e r v a r
F r a n c , učitelj v Žužemberku; P è r k o M a r i j a , učite
ljica v Mokronogu; T r a v e n A l b i n a , učiteljica v
Ljubljani; B a č i č J o s i p i n a , učiteljica v Ljubljani;
B e r d e n F r a n c , učitelj v Zg. Šiški pri Ljubljani;
R u p n i k I v a n a , učiteljica v Kranjski gori; R e s m a n
M i h a e l a , učiteljica v Bučki, srez krški; Čok K l a r a ,
učiteljica v Zagorju, srez šmarski-, Š p a n F r a n c ,
učitelj v Drašičih,'srez metliški; D e r ž a j V i l j e m ,
učitelj v Ljubljani; D o m i n k u š M a k s o , učitelj y
Ljutomeru; D e b e l j a k A l b e r t , učitelj v Škofji Loki;
K o l a r i č A n t o n i j a , učiteljica v Ljubljani; K o z a k
L j u d m i l a , učiteljica v ^Ljubljani; K o z a r F r a n c ,
učitelj v Veržeju; K r i s t a n J o ž e f , učitelj pri sv. Mar
jeti, srez Maribor levi breg; K v a č M a r i j a , učite
ljica v Vojniku; K n a j ž e l j V i d a , učiteljica v Zagorju
n. Savi; K o v a č i č M a r i j a , učiteljica pri sv. Marjeti,
srez Maribor levi breg; K r a m o l c M a r i j a , učiteljica
v št. Vidu pri Ljubljani; K r i s t a n Z m a g o s l a v , uči
telj v Slov; Bistrici; K o v i c I v a n , učitelj v Poljčauah;
S a n c i n F r a n c , učitelj pri Sv. Barbari, srez Maribor
desni breop; S t o p a r S l a v k o , učitelj v Ljutomeru;
S t o p a r M a r i j a , učiteljica v Tržiču; H e r b s t P a v e l ,
učitelj v Mokronogu; G o l o b i c A n g e l a , učiteljica v
Jesenicah na. Gorenjskem; H l e b e c I v a n , učitelj pri
Sv. Križu pri Mariboru in K o v a č i č E d v a r d , učitelj
pri Sv. Marjeti, srez Maribor levi breg, vsi dosedanji
učitelji in učiteljice VIII. položajne .skupine.
Z odlokom ministra pravde.z dne 25. marca 1933.,
štev. 23877, je bil upokojen na lastno prošnjo L a u ß e r 
h o l z B o ž i d a r , pisarniški oficial pri okrajnem sddi§^
:
v Laškem.

Izdaja kralfpveka banska oprava Dravske banovfne: njen predefavnfk Jn urednfkr Pohar Robert v LJubljani.
Jieka in zalaga: Tiskarna »Merkur« v LJubljanit njen predstavnik: Otmar Michâlek ? LJubljani,
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SLUŽBEM LIST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE
Priloga k Зб. kosu IV. letnika z dne 29. aprila 1933.

Razglasi kraljevske
banske uprave
VI. No. 2364/18.
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o d 8. aprila do 14. aprila 1933
Po naredbi ministrstva za narodno zdravje
8. br.,4948 г dne 21. maroa 1930.
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bolezni.
1 — —
1 — —
Konjice . . . . i i . • » i — 1 —
— 1 —
1 — —
LJubljana (mesto) . . < 1 — —
Maribor desni bree • • 14 1 4
1 — —
Maribor (mesto) • . . ' . .
1 — 1
Ptui
1 — —
b 2 3
Slovenjgradec
26 6 8
.. Vseea .
Skupina tifuznih

—
1
1
—
1
—
1 —
1
—
1
—
— 11
1
—
— —
1
—
4
—
1 22

Skrlatinka. — Scarlatina.
Brežice . . . « . . » • » . »
Celje
. . . ..
Gornjigrad . . . . , , . .
Kram . . „ « s , « . • »
Kočevje „••«»•!•>
Konjice . . , . , . , . . »
Krško . . r, ,
Litija
. o.».».. >
Ljubljana (srez) , o D »
Ljubljana (mesto) . e .
Maribor levi breg . . >
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Davica. — Diphteria et Croup.
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Celje
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Gornjigrad . . . . . .
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,, ,
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Konjice . • s « > i • •
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»
Litija . . . . . . . . .
Logatec
..»
Ljubljana (srez) . t
Ljubljana (mesto) .
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Slovenjgradec . . > >
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Vsega .

5
1
1
1
1
2
1
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1
5
6
9
2
6
1
1
2
3
4
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Murska Sobota
/1

Sen. — Brys ipel as.
Brežice
t • <» » 1
1
Celje • • • * . . • > > i •
1
1
l
Koče vie . . . • . •• • >
Maribor levi breg
• * 1
1 1
Maribor (mesto) . » .
2
Metlika . . . . . . .
1
1 l
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3
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1
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13
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1
1
1
1
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1
1
1
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2
2
1
11

1
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Norice. — Varicellae.
Nalezljivo vnetje možganov.
Meningitis cerebrospinalis epidemica.
Brežice .
Celja
• »•'••»» » «: »
Vsesa

-

1

Rdečke—Rubeola.
- 1 - 1 - t
Peljie. (mesto)
Vsesa . t i | 5

5

.|_H.6

Šmarje pri Jelšah . .
Vsega

6

Grippe

2
Brezica . . . . . . . . . .
Celje
. . . . 28
Črnomelj . . . . . . . . . 17
4
Kočevje . ». » . . . » »
5
Kršk . . . . . . . . . . .
Laško . . • . . > • » > • > 24
68
Litija
8
Ljubljana (srez) . . . .
2
Ljubljana (mesto) . . >
Novo mesto . . . * < s » 1
Slovenjgradec . . . . . . 40
4
amarle pri Jelšah . . i .
203
Vsega

— 2
— 28 —
8 15 —
— 4 —
1
—•
—
—
—
—
—
9

1
—
8
1
1
—
1
61

10
5
24
68

—
—
—
1
—
— 40
3
—
—
- 151

Vnetje priušesne slinavke. — Parotitis
epidemica.
1
2
3

Kraljevska banska uprava Dravske
banovine v Ljubljani.

-

Otrpnjenje tilnika. — Polyomyeliüs
acuta.
1
— 1 1
Litija
..........
1
Ljubljana ferez) . • • > 1
1
11 —
2 1 1 I j l
Vsega...
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Izkaz
živalskih kužnih bolezni v
območju Dravske banovine
po stanju z dne 25. aprila 1933.
O p o m b a : Imena sedežev sreskih na
čelnikov (mestnih magistratov) so natis
njena z debelejšimi, imena občin pa z
navadnimi örkami; kraji s številom zakuženih dvorcev s o navedeni v oklepajili.

1

-I U -

Hripa —

III./5. 3751.
1
1
2

Vranični prisad. — Anthrax.
Vsega

Krčevita odrevenelost. — Tetanus,
1
—
1
Maribor levi breg • •
2
Vsega . . . 1 - 1 2 — —

Ljubljana, dne 18. aprila 1933.

Otročniška vročica. — Sepsis
puerperales.
1
1
• » * » *' » k
Kočevje
Ljubljana (srez)
rez) . • » v 1
1 1 1 1
Novo mesto
1 2 1
3
Vsega • • •

Kočevje

>ed — V+i
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M
S
o•B
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1
• Celje (mesto)
•••»». 199 — 199 —
Litija
3
1
Slovenjgradec » • « » » .
203
—
—
200
V sega . . .

Dušljivi kašelj. — Pertussis.
Vsega

u^
B-3

O

1 1
•

Pregled nalezljivih bolezni
v Dravski banovini

Srez

Ц

Litija:
dvor).

Šuštavec:
gmartno ( V e l Kostrelnica %

Steklina:
Krško: Cerklje (Krška vas 1 dvor).
Maribor L br.: Kamilica (Kamnica 1
dv.). Murska Sobota; Dolic" (Dolič 5
dv.). Gor. Lendava (Gor. Lendava 6
dv.), Moto vuci (Motovilci 1 dv.).
Konjske garje :
Logatee: Gor. Logatec (Gor. Logatec
1 dv.), Rovte (Ziberše - 1 dv.).
Ovčje
garje:
Konjice: Vrholje (Barje 1 dv.).
Svinjska
kuga:
Kočevje: Ribnica (Breg 1 dv.). Ko
njice: Konjice okolica (Polena 5 dv.),

•тзг
Stran 178.

Štev. 35.

Maribor desni breg: Orehova vas (1 dv.),
Sv. Martin na Poh. (Zg. Prebukovje 4
dv.). Novo mesto; (Novo mesto 1 dv.),
Prečna (Dol. Straža 2 dv., Lokve 1 dv.),
Šmihel-Stcpiče (Vavta vas 1 dv.). Ptuj:
Obrez (Obrez 1 dv.), Središče (Središče
4 dv.), Št. Janž na Dr. polju (Starši 1
dvor). Radovljica: Gorje (Sp. Gorje 1
dvor).
Svinjska rdečica:
Celje: Celje okolica (Lopata 1 dv.),
Šmartno v Rož. dol. (Brezova 1 dv.).
Konjice: Loče (Loče 1 dv.)- Litija:
Konjice: Loče (Loče 1 dv.). Litija:
Moravče (Moravče 3 dv.), Šmartno (Liberga 1 dv.). Ljutomer: Bučečovci (Bučečcvci 1 dv.) Lukavci (Lukavci 1 dv.).
Logatec: Cerknica (Cerknica 1 dv.). Ma
ribor-d. br.: Vrhloga (Vrhloga 1 dv.).
Maribor 1. br.: Grušova (Grušova 1
dv.), Senarska (Sp. Senarska 1 dvor),
Sv. Lenart (Sv. Lenart 1 dv.).
Perutninska kolera:
Ljutomer: Cven (Mota 1 dv.). Ljub
ljana mesto: Ljubljana 3 dv.
-Gniloba č e b e l n e zalege:
Murska Sobota: Predanovci (Preda
novci 2 dvorca).
Kraljevska banska uprava Dravske
banovine v Ljubljani,
dne 25. aprila 1933.
*
VIII,-No. 2331/1.

1082—2—2

Razglas.
Božič Anton, trgovec v Kranju, name
rava zgraditi na parcelah št. 217, 218 in
219/1, k. o. Primskovo pri Kranju, tkal
nico za izdelavo volnenih in bombažnih
tkanin.
Podrobnosti projekta so razvidne v
predloženih načrtih in tehničnem opisu.
O tem projektu se na podstavi §§ 110.
in 122. ob. z., §§ 84., odet. 2., 89., odst.
3., in 131. gradb. z. in § 73. i. si- z. u.
post. razpisuje komisijski ogled na kra
ju samem in obravnava »
na torek, dne 2. maja 1933.
s sestankom komisije ob 13. in pol uri
pop. na kraju samem v Primskovem.
Interesenti se obveščajo, da so načrti
nameravane naprave razgrnjeni do dne
va komisijske obravnave pri podpisa
nem uradu na vpogled.
• Morebitne ugovore zoper namerava
no napravo je do dneva obravnave vlo
žiti pri kraljevski banski upravi, na dan
obravnave pa v roke vodji komisije.
Poznejši ugovori se ne bodo upoštevali,
temveč se bo o projektu odločilo brez
ozira nanje, kolikor ne bo javnih za
držkov.
Kraljevska banska uprava Dravske
banovine v Ljubljani,
dne 20. -aprila 1933.
Po pooblastilu bana,
načelnik
'
oddelka za trgovino, obrt in industrijo:
dr. Marn s. r.
•

•

-

.

'

'

I. No. 2551/2.
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Razpis.
Kraljevska banska uprava Dravske
banovine v Ljubljani razpisuje na pod
stavi § 31. zakona o banski upravi
službeno mesto tajnika sreskega cestne
ga odbora v Konjicah.
Za to mesto se bodo upoštevali pro
silci z dovršeno nižjo srednjo ali tej.
enakovredno šolo.
Prošnje, pravilno kolkovane in oprem
ljene s predpisanimi dokumenti po § 3 .
zakona o uradnikih, je vložiti najkesneje do dne 20. maja 1933. pri sreskem
cestnem odboru v Konjicah.
Kralj, banska uprava Dravske banovine
v Ljubljani,
dne 24. aprila 1933.

Razglasi sodišč
in sodnih oblastev
C II 352/33—1.

1131

Oklic.
Tožeča stranka Kadunc Franc, posest
nik v Hrastju štev. 6, ki ga zastopa
dr. Modic, odvetnik v Ljubljani, je vlo
žila proti toženi stranki 1. Babic Uršuli
iz Sela št. 1, 2. Moder Jeri iz Sela št. 8,
obe neznanega bivališča radi Din 125'—
s prip. in Din 4-50. k opr. štev. C II
352/33—1 tožbo.
Prvi narok za ustno razpravo se je
določil na 10. maja 1933. ob 9. uri dop.
pred tem sodiščem v sobi št. 38, razpravna dvorana.
Ker je bivališče tožene stranke ne
znano, se postavlja Perme Alojzij, po
sestnik v Hrastju št. 12, p. Grosuplje,
za skrbnika, ki jo bo zastopal na njeno
nevarnost in stroške, dokler ne nastopi
sama ali ne imenuje pooblaščenca.
Sresko sodišče v Ljubljani, odd. IL,
dne 2. aprila 1933.

*
I P 40/33—2

1126

Oklic.
Tožeča stranka Manufaktura R e 
korde, lastnik Viljem Schlesinger, po po
oblaščencu Slavku Veselicu,' Ljubljana,
Aleksandrova cesta 8, je vložila proti
toženi stranki Becker Jerici, Maribor,
Fochova ulica 36, radi Din 480-— s prip.
k opr. št. I P 40/33—1-tožbo.
. Narok za ustno razpravo se je določil
na 17. maja 1933. ob %9. uro dopoldne
pred tem sodiščem v izbi št. 50, razprayna dvorana. .
Ker je bivališče tožene stranke ne
znano, se ji postavlja g. Kocmur Ciril,
advok. pripravnik v Mariboru, za skrb
nika, ki jo bo zastopal na njeno ne
varnost in stroške, dokler ne nastopi
sama ali ne imenuje pooblaščenca.
Sresko sodišče v Mariboru, odd. L,
dne 9. aprila 1933.

*
E 282/33—6. .

.
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Dražbeni oklic.
Dne 26. m a j a 1933. d o p o l d n e ob
d e s e t i h bo pri podpisanem sodišču v

sobi št. 6 dražba nepremičnin: zemlji
ška knjiga Zales, vi. št. 69 in 49.
Cenilna vrednost: Din 4.280-—.
Najmanjši ponudek: Din 2.853*32.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri. ,
V ostalem se opozarja • na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Sresko sodišče v Ložu,
dne 20. aprila 1933.
*
E IV 2857/32—12
1Ì21

Dražbeni oklic.
Dne 2. j u n i j a d o p o l d n e ob pold e s e t i h bo pri .podpisanem sodišču
v sobi št. 27 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Malečnik, vi. št. 16.
Cenilna vrednost: Din 7403-14.
Najmanjši ponudek: Din 4936—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem . naroku pred začetkom dražbe.
9icer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri Veri:
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega.
sodišča!
. • .
Okrajno sodišče v Mariboru, odd. IV.»
• dne 13. aprila 1933.

*
E IV 3984/32—13
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Dražbeni oklic.
. Dne 2. j u n i j a 1933. d o p o l d n e
ob d e 1v e t i h bo pri podpisanem so
dišču v sobi št. 27 dražba nepremičnin:
zemljiška knjiga k. o. Slatinski dol,
vi. št. 12; k. o. Zg. Sv. Kungota, vložšt. 36 in 91.
•
Cenilna vrednost: Din 2895-50, 5266—
in 8244-50.
Najmanjši ponudek za vse skupaj
znaša Din 10.937-50.
_•. Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe«
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja.
ki-je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki jè nabit na uradni deski tega
sodišča;
Okrajno sodišče v Mariboru,
" ' •' • I dne 31. marca 1933.

#
E 1457/32-12.

1091

Dražbeni oklic.
D n e 2 . j u n i j a 1933. d o p o l d n e ob
p o l d e v e t i h bo pri podpisanem-sodi
šču v sobi št. 6 dražba nepremičnitV
zemljiška knjiga Sv. Janž II, vi. št. oz: Geniliia vrednost: Din 92,393-08. ' ••"
Najmanjši ponudek: Din 61'595-38i •
, Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
le priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljat»
glede nepremičnine v Škodo zdraîitëtf8?'
kl je- ravnal v. dobri veri,, ,

г
Sté». 35. • '

Stran 179.

V. ostalem, se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
.
Okrajno spdišče Marenberg,
dne 14. aprila 1933.

•S
E 1149/32—8

.

trtletnih obrokih, s..poroštvom Meduza
Leopolda, hotelirja v Kočevski reki in
Medica Ivana, gostilničarja v Kočevski
reki 20.
Okrožno sodišče v Norem mestu, odd. IL,
dne 4: aprila 1933. '

1140

Dražbeni oklic.
Dne 3; junija 1933 ob 10. *uri bo pni
Podpisanem sodišču' v sobi št. 4 draž
ba nepremičnin: zemljiška knjiga k. o.
Božje, vi. štev. 14.
Cenika vrednost: Din 26.902-80.
Vrednost pritiklin: Din 1.500-—.
Najmanjši ponudek: Din 17.935-20.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
j * priglasiti sodišču najpozneje pri dražoenem naroku pred začetkom dražbe.
Sl
cer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
*i je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega

Razglasi raznih uradov
in oblastev
No. 3091/3.
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Razglas.

2. Brž. cesta št. 50 od
km 129-500 do
s
km 134-640:
480
m
jesenskega
in
240 m 3 pomladanskega, skupaj 720 m 3
tolčenca eklogita,' proračunska vsota
Din 97.200-—.. • - • •
3. Drž. cesta št. 50 od
km 138-000 do
km 142-500:
130 m 3 jesenskega in3
3
135 m pomladanskega, skupaj 265 m
tolčenca eklogita, proračunska vsota
Din 39.750-—.
4. Drž. cesta št. 50 od km 142-500 do
km 154-179: 420 m 3 jesenskega in
215 m 3 pomladanskega, skupaj 635 m s
tolčenca eklogita, proračunska vsota
Din 95.250-—.
5. Drž. cesta št. 17 od km 0*000 do
km 11-000: 480 m 3 jesenskega 3in 240 m«
pomladanskega, skupaj. 720 m tolčenca:
eklogita, proračunska- vsota 97.200-—
dinarjev.
,
V smislu odloka bivše gradbene di
rekcije v Ljubljani štev. 1812 z dne
12. maja 1928 se polaganje kavcij vna
prej ne zahteva, državna cestna uprava
pa si pridržuje pravico, zahtevati od
zdražiteljev kavcijo v iznosu* 10% od
proračunske vsote.
Pogoji licitacije so na vpogled ' pri
tehničnem razdelku sreskega načelstva
v Mariboru levi breg, soba št. 51.
Vsi licitanti morajo predložiti licitacijski komisiji potrdilo o plačanih dav
kih za drugo troinesečje 1933.
Pri ponovni prvi licitaciji se bodo
upoštevale samo enake in nižje ponud
be od ponudb, doseženih na drugi lici
taciji, ki so znašale za delnice 1, 2 in 5
po Dih 133-80, za delnici 3 in 4 po
Din 150-— za 1 m8.
Vsak dražitelj mora ostati » 15660411
60 dni po zaključeni licitaciji. Rok dovršitve vseh dobav je do 30. septem
bra 1933.
-•.
Sresko načelstvo Maribor levi breg,
tehnični razdelek,
dne 26. aprila 1933.

Županstvo občine Mekinje je z vlo
go z dne 13. marca 1933, št. 1Ò1, zaprosilo, da se razlasti pare. št. 34, k. o.
Mekinje, zemljiškoknjižni vložek štev.
219, ki je last Škcfica Ivana, posestnika iz Vrhpolja št. 27, in katera je
nujno potrebna za razširjenje občinske
ga pota I. reda od društvenega doma
do Uršulinskega samostana v: Meki
njah.
sodišča.
••• •
•
Na osnovi pooblastila kr. banske
Okrajno /sodišče v Konjicah, odđ. IL,
uprave Dravske banovine v Ljubljana,
dne 3.. aprila 1933:
z dne 12. IV. 193.3., V. No. 2470/1, ter
v smislu § 19. zakona o nedržavnih ce
stah • ž dne 8. V. 1929., »Ur. list« štev.
247/60—29, v zvezi z zakonom, z dne
|l7/32-70.
1111 18. II. 1878., drž. zak. št. 30, se s tem
uvaja razlastitveni postopek.
Naris iz katastrske mape, na kate
Odprava konkurza.
rem je omenjena parcela označena, je'
Prezadolženec tvrdka R. & Pajk, iz od srede dne 26. IV. 1933 do srede dne
delovanje moškega perila, Celje.
10. V. 1933 pri županstvu občine Me
Konkurz, ki je bil razglašen s skle- kinje vsakomur na vpogled. V navede
POm opr. št. S 17/32—2 o imovini pre- nem času lahko vsakdo, ki je priza
«idolženca, se odpravlja, ker se je det, vloži pri podpisanem oblastvu svoj
oklenila
prisilna poravnava, po § 169. ustni ali pismeni ugovor proti imeno
8t
ocV zak.
. •
vani razlastitvi.
Okrožno kot konkurzno sodišče
Razprava o razlastitvi se vrši dne
v Gelju, odd. I.,
10. maja t. 1. na kraju samem s ; pridne 18; aprila 1933.
četkom ob 10. uri dopoldne. .
•j»
Vsakemu prizadetemu je evobodno
JjJ 6/33-2.'
'
1134 udeležiti se razprave in proti' namera
vani razlastitvi ugovarjati. Ugovori, ki
bi se uveljavljali po zaključeni raz
*
Poravnalni oklic.
pravi, se ne bodo upoštevali.
Štev. 4497/11.
Uvedba poravnalnega' postopanja o
1119
Sresko načelstvo v Kamniku,
Rovini : dolžnika Bukovca Josipa, 'mi-'dne 21. aprila 1933.
Objava*
grškega mojstra v Ljubljani, Opekar
*
n a cesta št: 51.
Direkcija državnega rudnika Velenje
1125—3—1 razpisuje za Prometno upravo v ZabuPoravnalni sodnik: Avsec Anton, sod-' T. No. 532/85.
*k okrožnega sodišča' v Ljubljani.
kovci dobavo 200 m 3 jamskega lesa na
Razglas.
.Poravnalni upravnik: Tone Javornik,
dan 3. maja t. 1. ob 11. uri dopoldne.
Tehnični razdelek pri sreškem načelrevizor
v Ljubljani..
Pogoji pri podpisani.
Wa
stvu v Mariboru levi breg razpisuje pO
5°k. za sklepanje poravnave pri
0,
Direkcija državnega rudnika Velenje,
nalogu
kraljevske
banske
uprave
v
prožnem
• sodišču v Ljubljani, soba
J
dne 22. aprila 1933.
- 140, dne 3. junija 1983. ob devetih. Ljubljani, V. No. 1673/22 z dne 24. apri
la
1933.,
«ok za uglasitev do 28. maja 1933.
ponovne prvo javno ustno licitacijo za
J} okrožnem sodišču v Ljubljani.
"«rožno sodišče, v Ljubljani, odd. III., dobavo tolčenca eklogita za državno
cesto št. 50 od km 124-000 do km 154-179
dne 25. aprila 1933.
in za drž. cesto št. 17 od km 0*000 do Štev. 621/33.
1138
km 11-000.
\ ^«/$2-9: ; ' • * .
1105
Objava.
Licitacija se bo vršila dne 16. maja
1933. s.pricetkom ob. 10. uri v, pisarni Gospod
dr.
Megušar Anton, advokat
-Potrditev poravnave.
tehničnega razdelka v Mariboru, soba iz Brežic, se je dne 8. aprila 1933. pre
: t r Z 'P^avnalni stvari CimpriČa Antona, št. 51, in sicer razdeljeno po naslednjih selil s svojo pisarno v Kranj.
«ovca, v Kočevski reki 7, se odobruje delnicah:
V Ljubljani, dne 27. aprila 1933.
§ ^ r o k - u ' 28. februarja 1933 v smislu
1. Drž. cesta št. 50 od km 124-000 do
Za odbor Advokatske komore
3
«o.
zakona
o
prisilni
poravnavi
izv
km 129-500: 480. m jesenskega in
<
te a
v Ljubljani
3
iol*n-?
^
dosežena--poravnava,
da
w f £ l l c plača upnikom 40%'; kvoto njih 240 m pomladanskega, skupaj 720 m" " predsednik: dr. Janko Žirovnik 1. r.
tolčenca eklogita, proračunska vsota
latev y r o k u e n e g a l e t a v š t i r i h 5e_
Din 97.200--^.

Konkurzni razglasi

Razne objave

Staran 180.

Štev. 85.
1137

Vabilo
na VIII. redni občni zbor,
ki ga bo imela

Kolinska tovarna hranil d. d.
v Ljubljani
dne 17. maja 1933 ob 16. uri v Ljubljani,
Prešernova ulica št. 50 I.
Dnevni red :
1. Nagovor predsednika.
2. Čitanje zapisnika zadnjega občnegn
zbora.
3. Poslovno poročilo za leto 1932. in
predložitev bilance per 31. decem
bra 1932.
4. Poročilo revizorjev in podelitev ab, solutorija upravnemu svetu.
5. Odobritev bilance za leto 1932. in
odobritev predloga upravnega sveta
glede razdelitve čistega dobička.
6. Volitev 4 članov upravnega sveta.
7. Volitev 2 revizorjev in njihovih na
mestnikov, kakor tudi določitev vi
šine njih nagrade.
8. Slučajnosti.
Po § 22. družbenih pravil imajo gla
sovalno pravico na občnem zboru le
oni delničarji, ki polože najkesneje šest
dni pred občnim zborom svoje delnice,
utemeljujoče njih glasovalno pravico, z
nezapadlimi kuponi vred pri Kreditnem
zavodu za trgovino in industrijo v Ljub

ljani, ali pa v pisarni Kolinske tovarne
hranil.
V Ljubljani, dne 26. aprila 1933.
Avgust Tosti s. r.
predsednik.

*
1128

Vabilo
na I. redni občni zbor
Stavbne hranilnice in posojil
nice »Moj Dom« r. z. z o. z. v
Ljubljani,
ki se bo vršil 21. maja 1933. ob 9. uri
dopoldne v veliki dvorani restavracije
pri Levu na Gosposvetski cesti.
Dnevni red:
1. Nagovor predsednika.
2. Čitanje zapisnika zadnjega občnega
zbora.
3. Poročilo načelstva o zadružnem po
slovanju.
4. Poročilo nadzorstva.
5. Odobritev računskega zaključka za
preteklo leto.
Sprememba pravil in poslovnika.
Dopolnilne volitve načelstva in nad
zorstva.
Predlogi članov.
Slučajnosti.
Pravico udeležiti se občnega zbora
imajo vsi člani, ki so plačali pristop
nino in vsaj en delež. Kot dokazilo član-

SATURKUS

d. d .

нзо

z a Industrijo t c o v t n a s t l h I z d e l k o v v LJubljani
Aktiva.

Bilanca za leto 1932.
Din
340.156-32
50.000-—
4,702.606-76
2,879.407-25
6,696.140-74
5,477.363-79

2. Efekti

*

1. Delniška glavnica . . .
3. Upniki
4. Tranzit, postavke . . .
5. Dobiček:
iz 1. 1931. Din 43.099-13
iz 1. 1932. Din 5.546-21

Din
3,000.000'125.414-07
• 16,598.750-80
372.864-65

48.645-34
20,145.674-86

20,145.674-80
1

Pasiva.

"
Izguba in dobiček.

Dati.
1. Plače in mezde . . . .
2. Upravni etroški . . -. .
3. Obratni stroäki
5. Davki in pristojbine .
6. Odpisi

Din
5,132.361-65
560.809-89
9,427.340-21
2,316.950-05
133.130-50
756.246-53
5.546-21

Imeti.
Din
18,332.385-04

•
"
Ljubljana, 31. decembra 1632.

Vabilo
na VIII. redni občni zbor
Ljubljanske borze za blago
in vrednote,
ki ga sklicuje podpisani borzni svet na,
dan 23. maja 1933. ob šestnajstih v borz
ne prostore v Ljubljani, Gregorčičeva
ulica 27 (Trgovski' dem), II. nadstropje,
z nastopnim
dnevnim redom:
.1. Pozdrav predsednikov, določitev treh
overovateljev zapisnika in dveh za
pisnikarjev.
2. Poročilo borznega sveta o poslovnem"
letu 1932.
3. Poročilo finančnega odbora.
4. Odobritev bilance in podelitev razrešnice borznemu svetu.
5. Volitve:
a) petih članov borznega sveta;
b) petih članov finančnega odbora;
c) petnajstih članov borznega raz
sodišča.
Če bi bil občni zbor nesklepčen, se
bo vršil drug občni zbor dne 31. maja
1933. ob istem času in z istim dnevnim
redom, neglede na število zborovalcev.
Svet ljubljanske borze za blago
in vrednote v Ljubljani,
dne 27. aprila 1933.
Predsednik:
Tajnik:
Dragotin Hribar s. r. dr. Dobrila M. s. r>
*
1146

Objava.
Ukradeni so mi bili šoferska leffi"
timacija, vozno dopustilo in orožni list».,
izdani od sreskega načelstva v Maribo
ru na ime: öevra Mato, šofer, t. č. Za
greb, Mihanovićeva ul. 30. Proglašam
te dokumente za neveljavne.
Čevra Mato s. r*
1066--

Objava.

/

18,332.385-04

stva velja članska in posojilna knjižica,
katero mora vsak član, ki se hoče ob
čnega zbora udeležiti, s seboj prinesti.
O predlogih članov se .bo sklepalo na
občnem zboru, ako bodo predloženi načelstvu zadruge vsaj 14 dni pred občnim
zborom.
Ako bi ta občni zbor ob navedenem
času ne bil sklepčen, se vrši pol ure
kesneje na* îstem mestu »in pri istem
dnevnem redu drugi občni zbor, ki ve
ljavno sklepa neglede na število navzo
či] ih članov.
Načelstvo
Stavbne hranilnice in posojilnice
»Moj Dome, r. z. z o. z. v Ljubljani,
Tyrseva cesta 31/1.
*
1146

18,332.385-04
Upravni odbor.

Izgubil sem šofersko
legitimacij?
(vozno dopustilo), izdano dne 18. d»-;
cembra 1931., št. 11.368 od згевкеца.
načelstva v Krškem na ime: Ooep®";
Anton, Krško. Proglašam jo za п«^<
Ijavno.
Ocepek Anton e. *• ''•.

Izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine. Urednik: Pob ar Robert v Ljubljani.
Jtska in zalaga; Tiskarna Merkur, y LJubljani; njen predstavnik: Q. Michalak v Ljubljani

Poštnina plačana v gotovini.

KR AL J E T I NA

juaosLAn i A

S L U Ž B E N I LIST
KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOV*NB
o b . kos.

Letnik

V LJUBLJANI, dne 3. maja 1933.

IV.

VSEBINA
239. Države, neokužene s krompirjevim rakom, krompirjevo
.235. Zakon o paktu o organizaciji Male antante.
zlatico in krompirjevim moljem.
236. Uredba o izpremembi uredbe o posredovalnem postopku.
237. Pravilnik o izvajanju tesarskih, kamenoseških in vod- 240. Seznamek strojev in strojnih delov, ki se izdelujejo v
državi.
njakarskih del v izvestnih krajih.
341. Objave banske uprave o pobiranju obč. trošarin v 1. 1933.
238. Pokojninski zavod za nameščence v Ljubljani.

Zakoni
in kraljevske uredbe.
235.
Mi

ALEKSANDER L,
po milosti božji in narodni volji kralj Jugoslavije,
objavljamo vsem in vsakomur, da sta

narodna skupščina kraljevine

Jugoslavije,

sklicana z ukazom z dne 19. oktobra. 1932. na redno za
sedanje za dan 20. oktobra 1932., v svoji XXXVI. redni
sejii, ki jo je imela dne 1. marca 1933. v Beogradu, in

senat kraljevine

Jugoslavije,

sklican z ukazom z dne 19. oktobra 1932. na redno za
sedanje za dan 20. oktobra 1932., v svoji XXVII. redni
seji, ki' jo je imel dne 10. marca 1933. v Beogradu, skle
nila ш da smo Mi potrdili in proglašamo

zakon
o paktu o organizaciji Male antante,
sklenjenem in podpisanem v Ženevi
dne 16. februarja 1933. med kraljevino
Jugoslavijo, kraljevino Rumunijo in
republiko Češkoslovaško,*
ki se glasi:
§1.
Odobruje se do dobiva^aakonsko moč pakt o organi
zaciji Male antante, sklenjen in podpisan v Ženevi dne
16. februarja 1933. med kraljevino Jugoslavijo, kralje
vino Rumunijo in republiko Češkoslovaško, čigar bese
dilo se v francoskem izvorniku in prevodu glasi:
* >Službene novdne kraljevine Jugoslavije« z dne
8. aprila 1938., št. 75/XXIV/226.

Pakt o organizaciji Male antante,
Njegovo Veličanstvo kralj Jugoslavije,
Njegovo Veličanstvo kralj Rumunije
in
predsednik republike češkoslovaške,
želeči ohraniti in organizirati mir,
navdani s čvrsto voljo, okrepiti gospodarske zveze
z vsemi državami brez razlike, zlasti pa z državami
Srednje Evrope,
s težnjo, v vseh razmerah ohraniti mir, omogočiti
razvoj v dokončno ustalitev razmer v Srednji Evropi in
zavarovati, da se spoštujejo skupne koristi svojih treh
držav,
odločeni, dati v ta namen organsko in stalno osnovo
prijateljskim nn zavezniškim razmerjem, ki obstoje med
tremi državami Male antante, in prepričani o potrebi, da
se ostvari ta ustalitev s tem, da se njih občna politika
popolnoma izenači in da se ustanovi upravni organ te
skupne politike v skupini treh držav Male antante, ter
tako ustanovi višja mednarodna edinica, kateri lahko
pristopijo tudi druge države po pogojih, ki jih j© dogo
voriti v vsakem posebnem primeru,
so sklenili, da .določi j o. to, kar sledi v niže razloženih
odredbah, in so odredili za svoje pooblaščence, in sicer:
Njegovo Veličanstvo kralj Jugoslavije:
Nj. ekscelenco gospoda Bogoljuba D. Jeytiéa, mini
stra za zunanje posle,
Njegovo Veličanstvo kralj Rumunije:
Nj. ekscelenco gospoda Nikolo Titulesca, ministra za
zunanje posle,
predsednik republike češkoslovaške:
Nj. ekscelenco gospoda Edvarda »enega, ministra za
zunaiije posle,
ki so se, ko so predložili svoja pooblastila, sporaz
umeli o teh-le odredbah:
Člen 1.
.Ustanavlja se kot upravni organtekupne politike skupi
ne treh držav stalni svet držav Male antante, ki ga sestav-

554

36. kos.

ljajo ministri za zunanje posle teh treh držav ali pa po
sebni delegati, imenovani v ta namen. Sklepi stalnega
sveta morajo biti soglasni.

stalnega sveta za to leto. Odsek tajništva posluje stalno
na sedežu Društva narodov v Ženevi.
Člen 10.

Člen 2.
Mimo svojih rednih razmerij, ki se vzdržujejo po di
plomatski poti, se sestaja stalni svet obvezno najmanj
trikrat na leto. Eden obveznih letnih sestankov se vrši
• izmenoma v vsaki treh držav, drugi pa v Ženevi med se
stankom skupščine Društva narodov.

Skupna politika, stalnega sveta mora biti prežeta z
občnimi načeli, obseženimi v vseh velikih mednarodnih
aktih povojne politike, kakršni so pakt Društva narodov,
pariški pakt, občni arbitražni akt, eventualne konvencije
o razorožitvi in lokaraiški pakti. V ostalem ne sme biti
v tem paktu ničesar, kar nasprotuje načelom in odred
bam pakta Društva narodov.

Ölen 3.

Člen 11.

Stalnemu svetu predseduje minister za zunanje po
sle tiste države, v kateri se vrši obvezni letni sestanek.
Njemu pripada iniciativa, da določi dan in kraj sestanka,
on odreja dnevni red in pripravi sklepe, ki naj se sprej
mejo. Ostane predsednik stalnega sveta do prvega ob
veznega sestanka v prihodnjem letu.
Člen 4.
• V vseh vprašanjih, ki se razpravljajo, kakor tudi v
vseh sklepih, ki se napravijo, najsi se tičejo medseboj
nih razmerij držav Male antante ali pa njihovih razmerij
s tretjimi, se mora strogo spoštovati načelo popolne ena
kosti treh držav Male antante.
Člen 5.
Stalni âvet lahko po potrebah položaja sklene, da se
poveri zastopanje ali obramba stališča držav Male antdhie v določenem vprašanju samo enemu delegatu ali
delegaciji ene same države.

Konvencija o zvezi med Rumunijo in Češkoslovaško
z dne 23. aprila 1921., med Rumunijo in Jugoslavijo z'
dne 7. junija 1921. in med Češkoslovaško in Jugoslavijo
z dne 31. avgusta 1929., ki so bile podaljšane dne 21.
maja 1929. in ki so dopolnjene z odredbami tega pakta,
kakor tudi občni akt o konoilijaciji, arbitraži in sodnem
postopanju, podpisan od treh držav Male antante dne
21. maja 1929. v Beogradu, se obnavljajo za neomejen
čas.
Člen 12.
Ta pakt se ratificira in še izvrši izmenjava ratifikacij
v Pragi najkesneje ob prvem obveznem sestanku. Pakt
stopi v veljavo na dan izmenjave ratifikacij.
V potrditev tega so spredaj imenovani pooblaščenci
podpisali ta pakt.
Sestavljeno v Ženevi, dne 16. februarja 1933. v treh
enakih izvodih.
B. D. Jevtić s. r. (M. P.)
N.Titulesoo s. r. (M. P.)
Edvard Benei s. r. (M. P.)

Člen 6.
Za vsako politično pogodbo vsake države Male an
tante, za vsak enostranski akt, s katerim se izpreminja
sedanji; politični položaj ene države Male antante glede
v kakšne tretje države, kakor tudi za vsak gospodarski
sporazum, ki utegne imeti važne politične posledice, je
fodslej potreben soglasni pristanek sveta Male antante.
Dosedanje politične pogodbe vsake države Male an
tante s tretjînii državami se postopno in, kolikor je to
.mogoče,'izenačijo. •
r
".,!'

.•

• •!•

Č l e n

V Beogradu, dne 29. marca ' 1933

' ' '

S, ':

7 : •

. ..." Ustanavlja se gospodarski svet držav'Male-antante,
'da se postopno koordinirajo gospodarske koristi : treh
držav bodisi medi njimi, : bodisi v njihovih razmerjih s
M tretjimi državami.. Sestavljajo ga' gospodarski, trgovinski
in finančni specialisti'in strokovnjaki ter posluje kot po
možni in posvetovalni organ stalnega sveta pri njegovi
občni politiki.'
.
'
Člen 8.

.

Stalnic svet lahko ustanovi tudi druge stalne ali za
časne organe, komisije ali odbore bodisi zaradi kakšnega
j specialnega vprašanja, bodisi zaradi več določenih vpra- Sanj zato, da jih prouče in pripravijo njih rešitev za etal• t\

§ 2- ,
Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše'in led
se razglasi v »Službenih novinah«; obvezno moč pa dobi,
ko še izpolnijo pogoji iz člena 12. navedenega paleta.
Našemu ministru pravde priporočamo, naj razglasi
.ta zakon, vsem Našim ministrom, naj skrbe zanjegojvo.
izvrševanje, oblastvom zapovedujemo, naj po шјет • poste?:
pajo, vsem in vsakomur pa, naj se mu pokoravajo..-: 4 >

svet.

Aleksander s. r.
Minister za zunanje posle
B. D. Jevtić s. r.
Videl in pritisnil drž. pečat
Čuvar državnega; pečata,
minister pravde
Bož. ž. Maksimovié s. r.
(M. P.)

Predsednik '
I!
ministrskega, sveta
dr. M. Srškić s. r » '••
(Sledijo podpisi
ostalih 'ministrov.)

. .i

••••,'

,

Člen 9.'
-

•

•

:

.

.

:

•

•

<

•

•

'

•

>

f

:•

"

•
' -!"•• Ustanavlja sé tajništvo stalnega sveta. Njegov sedež
'; Je ;določen vselej • za leto dni v prestolnici' predsednika
<• . : " i
•i

'

l
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86. kos.
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Uredbe osrednje vlade.
236.
Na osnovi §. 6. zakona o podaljšavi veljavnosti za
kona o zaščiti kmetov in o uveljavitvi poedinih predpi
sov zakona o izvršba in zavarovanju z dne 19. decembra
1932. in po predlogu ministra pravde predpisuje mini
strski svet to-Je

gradbeno delo graditelji (stavbeniki) ali pooblaščeni inženjerji in arhitekti, ako nimajo pooblastitve po zakonu
o obntdh za opravljanje teh obrtov.
Člen 2.
Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem razglasitve v
»Službenih novinah«.
V Beogradu, dne 29. marca 1933.; II. br. 11.324/u.
Minister
za trgovino in industrijo
dr. L Šumenković s. r.

uredbo
o izpremembi uredbe o posredovalnem
postopku.*
Člen 1.
V prvem odstavku člena 12. uredbe o posredoval
nem postopku z dne 4. januarja 1933. stopijo namesto be
sed »v 90 dneh« besede: >v šestih mesecih«.
Člen 2,
Ta uredba dobi obvezno moč, ko se razglasi v »Služ
benih novinah«.
Odredba člena 1. velja tudi za primere, v katerih
je posredovalno postopanje otvorjeno, pa s sodno od
ločbo še ni ustavljeno.
V Beogradu, dne'12. aprila 1933., št. 36.574-787.
Predsednik
Minister pravde
ministrskega sveta
Boi. Ž. Maksimović s. r.
dr. Milan Srškić s. r.
(Sledijo podpisi vseh ostalih ministrov.)

237.
Na osnovi §41.,- odstavka ( 4 ), zakona o obrtih pred
pisujem sporazumno z ministrom za gradbe in po zasli• Šanju zbornic .
''

ì

0

pravilnik
izvajanju tesarskih, kamenoseških in vodhjakafskilt del v izvestnih krajih.**

238.

Pokojninski zavod za nameščence
v Ljubljani.*

t

Na osnovi § 78. zakona o pokojninskem zavarovanju
nameščencev za Slovenijo in Dalmacijo z dne 12. maja
1922. (»Službene novine« z dne 10. junija 1922., št. 125)
razpuščam
sedanje načelništvo Pokojninskega zavoda za nameščen
ce v Ljubljani (§ 44. zgoraj omenjenega zakona) in
imenujem
za začasnega upravitelja Pokojninskega zavoda dr. Baltica
Vilka, bivšega velikega župana in državnega svetnika v
pokoju, kateremu poverjam voditev poslov in zastopanje
zavoda do nove volitve načelništva.
To odločbo naj izvrši kraljevska banska upfava v
Ljubljani, ki naj- takoj razpusti sedanje načelništvo, uvede
začasnega upravitelja Pokojninskega zavoda v dolžnost <
in mene o tem obvesti.
V Beogradu, dne 28. marca 1933.; St. br. 12.409.

4

Minister za socialno politiko
in narodno zdravje
Ivan Pucelj s. r.

;
Člen 1.
j
239.
Graditelji (stavbeniki) kakor tudi pooblaščeni dnžen
i?rji ali arhitekti ne smejo v niže označenih krajih na Države, neokužene s krompirjevim rakom,
:
: pgradbah,' ki .ep jih upravičeni graditd, samostalno izva
krompirjevo zlatico in krompirjevim
jati idei^' j£; spadajo v področje tesarskih, kamenoseških
moljem.**
^k vodnjakarskih mojstrov, Če nimajo sami pooblastitve
0
•P zakonu o obrtih za opravljanje teh obrtov. Ti kraji
, Na osnovi člena 15. zakona- o zatiranju bolezni in
>
: So; Beograd, ;Zagreb, Zemun, Dubrovnik, Ljubljana, Maškodljivcev kulturnih rastlin z dne 9. decembra 1929. v
^bor,... Mostar, Novi sad, Osijek, Pančevo, Sarajevo,
zvezi s členom 3. pravilnika o uvozu in tranzitu krom
Skoplje, Split, Subotica, SuŠak.
, ;
pirja in po pribavljenih službenih poročilih . '"'
V' teh krajih'se morajo poveriti vsa tesarska, kameodrejam:
'uoseška in vodnjakarska dela pri zgradbah pooblaščenim
, ^.jstrorn teh obrtov v izvedbo tudi; tedaj, če izvajajo
V »Službenih novinah« je objaviti naslednje po
jasnilo:
4
^ * »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
**» aprila :1933.y št. 85/XX VI/259. — Uredbo glej »Služ3. aprila 1933., št. 75/XXIV/236:
°^-list«-št. 49/7'iz 1. 1933.
** »Službene novine kraljevine Jugoslavije« ' z dne
** »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
R
°: aprila 1933., št. 75/XXIV/234.
8. marca 1933,, št. 53/XV/159.
f
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36. kos.

Po strokovnih poročilih kmetijskih postaj je sma
trati v letu 1933. za naslednje države, da niso okužene
z rakom (Synchitrium endobioticum), krompirjevo zlatico
(Leptinotarsa decemlineata) in krompirjevim moljem
(Phthorimaea operculella): Italija, Madžarska, Avstrija,
Bolgarija, Turčija, Grčija in Albanija.
Oddelek za rastlinsko proizvodnjo naj dalje ukrene,
česar je treba.
V Beogradu, dne 28. februarja 1983.; št. 10.149/11.
Minister za kmetijstvo
Juraj Demetrović s. r.

240

Seznamek
strojev in strojnih delov, ki se izdelujejo
1
v državi.
Ministrstvo za trgovino in industrijo, postopaje po y
točki 4. občnih opazk k XV. delu v predlogu zakona o
ob€ni carinski tarifi, dopolnjuje s tem seznamkom seznamek predmetov, ki se iz zgoraj navedene točke 4. pro
izvajajo v kraljevini Jugoslaviji, pod I br. 1826 z dne
19. avgusta 1926., razglašen v »Službenih novinah«
št. 196 z dne 1. septembra 1926.,5 pod V br. 5661 z dne
29. avgusta 1928., razglašen v »Službenih novinah«
št. 200 z dne 30. avgusta 1928.,3 in pod V br. 6484 z dne
9. oktobra 1928., razglašen v »Službenih novinah«
št. 235 z dne 10. oktobra 1928.:«
Iz tar št. 647. Generatorji za proizvajanje plinov.
Iz. tar. št. 652. Motorna dvigala.
Iz tar. št. 653. Kmetijski stroji:
iz 2. Sejalnice.i
iz 4. a) in b) Stiskalnice za grozdje, sadje, seno
in slamo.
Gonila za vitel in pod., rezalniki in drobilci.
Priprave za umetno valitev in vzrejo pi
ščancev (umetna koklja).
Iz tar. št. 654. Stroji, s katerimi se obdelujejo:
iz 1. Les in rezbarske snovi.
I
Iz tar. št. 6б0. Sesaljke (brizgalnice), injektorji in
industrijski ventilatorji:
iz 1. Gasilne brizgalnice, tudi na vozovih:
b) motorne.
Ukinja se pripomba^ navedena v seznamku V br.
6484 z dne 9. oktobra 1928., razglašena v »Službenih
novinah« št. 235 z dne 10. oktobra 1928.'
Odobrujem, da se razglasi ta seznamek v »Službe
nih novinah«.
V Beogradu, dne 22. marca 1933.; III br.'11.185.
Minister
za trgovino in industrijo
đr. I. Šumenkovie s. r.

1
»Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
29. marca 1933., št. 71/XXI/206.
* »Uradni list« št. 374/92 iz 1. 1926.
» »Uradni list« št. 303/86 iz 1. 1928.
• »Uradni list« št. 346/101 iz 1. 1928.

Banove uredbe.
241.

Objave banške uprave
o pobiranju občinskih trošarin
v letu 1933.
II. No. 27056/1.
Občina Cclje-okolica, v srezu celjskem, bo pobirala
od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933.
naslednje občinske trošarine:
a) od 100 1 vina Din 100-—,
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 5-—,
d) od 100 1 sadnega mošta Din 25-—,
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*—,
i) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 20—-.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 26. aprila 1933.
II. No. 5483/1.
Občina Koprivnik, v srezu kočevskem, bo pobirala
od 'dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933.
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-—,
d) od goveda nad 1 letom Din 25-—,
e) od goveda pod 1 letom Din 15—,
f) od prašičev Din 20—,
g) od drobnice Din 5*—,
h) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 30—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
.dne 26. aprUa 1933.
II. No. 5530/1.

.,.'..

Občina Pečke, v srezu mariborskem d. br.; bo po
birala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu
1933. naslednje 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—,
č) od goveda nad 1 letom Din 10-—,
d) od goveda pod 1 letom Din 5'—;,
e) od prašičev Din 5—,
.
;
f) od drobnice Din 5*—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljana
dne 25. aprila 1933.

izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine: njen predstavnik in urednik: Pohar Robert v Ljubljani.
Tiska in zalaga: Tiskarna »Merkur« y Ljubljani; njen predstavnik: Otmar Michalek v LJubljani.

•
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Štev. 86.

SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE
Priloga k 36. kosu IV. letnika z dne 3. maja 1933.

Razglasi kraljevske
banske uprave
»VI. No. 9266/2.

1148

Odločba.
I

i

_ ^ a pobudo mag. pharm. P e n g o u
Ernesta iz Celja, ki ima po § 6. zakona
c lekarnah in nadzorstvu nad prometom
z zdravili kvalifikacijo za samostojno
vodstvo lekarne, otvarjam predhodno po
stopanje radi ugotovitve pogojev za
otvoritev nove javne lekarne v Rogatcu,
ОкоШ te lekarne bi tvorila občina
Rogatec.
Prizadete stranke naj tekom 15 dni
po objavi te odločbe podajo eventualne
prigovore pri kraljevski banski upravi
Dravske banovine v Ljubljani.
Pravica pritožbe se priznava vsem
onim lekarnarjem, ki smatrajo, da bi se
z otvoritvijo nove javne lekarne njih
interesi kršili v tolikšni meri, da bi bil
öjih obstanek ogrožen.
Kralj, banska uprava Dravske banovine
v Ljubljani,
dne 22. aprila 1933.
Ban
dr. M&rušič s. r.

Razglasi sodišč
in sodnih oblastev

C 660/32—4.

1168

Kralj Ana, vžitkarica v Dol. TežkiN
vodi 21, je vložila zoper Blatnika Ivana, 4
posestnika istotam, tožbo radi dajatve
vžitka in nadomestka s pripadki.
Narok za ustno razpravo se je določil
na dne 13. junija 1933. ob 8. uri, v sobi
št. 24, pritličje.
Neznano kje v Argentiniji bivajočemu
tožencu je postavljen za skrbnika Jarc
Ivan, sodni pristav v p. v Novem mestu.
Sresko sddišče v Novem mestu, ođđ. IL,
dne 26. aprila 1933.

• Cenilna vrednost: Din 140.809-55.
Vrednost pritiklin: Din 16.725*— (ki
so zgoraj vštete).
Najmanjši ponudek: Din 93.873*04.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno soidišče v Mariboru,
dne 23. marca 1933.

Me I 36/33.

E 90/33—10.

Oklic.

,

1169

Amortizacija.
Na prošnjo g. Horvata Ivana, posest
nika v Cvetkovskem vrhu štev. 65, se
uvaja postopanje za amortizacijo nasled
njih vrednostnih papirjev, ki jih je pro
silec baje izgubil, ter se njih imetnik
pozivlje, da uveljavi tekom 6 mesecev,
počenši z dnem 20. marca 1933. svoje
pravice, sicer bi se po poteku tega
roka proglasilo, da so vrednostni pa
pirji bre'z moči.
Oznamenilo vrednostnih
papirjev:
hianilna knjižica Hranilnice in posojil
nice pri Veliki Nedelji, št. 665, s sta
njem Din 1800-—.
Okrajno sodišče v Ormožu, odd. L,
dne 20. marca 1933.

*
R 12/33—1.

*
1150

Dražbeni oklic.
Dne 19. maja 1933. ob devetih bo pri
podpisanem sodišču v sobi št. 27 draž
ba nepremičnin: zemljiška knjiga k. o.
Rudeči breg, % vi. št. 97.
Cenilna vrednost: Din 139.168-60.
Najmanjši ponudek: Din 92.773-—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, je
priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe, sicer
bi se ne mogle več uveljavljati glede
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je
ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, kj je : nabit na uradni deski tega
sodišča.
- >•:
Okrajno sodišče v Mariboru,
dne 10. aprila 1933.

1170

Amortizacija.

Na predlog župnijske, cerkve sv. An
1184—3-1
Su 30^-4/33—1.
dreja v Belih vodah, po župniku gosp.
KJasincü Firanu, oziroma po Kraigherju
Razpis.
Antonu, javnem notarju v Šoštanju, ' se
Odda' se mesto vodje zemljiške knjigo je s sklepom z dne 25. aprila 1933.,
Pri sréskèm i sodišču v Ljubljani. '
R. 12/33, dovolila uvedba postopanja za
. Obenem > s e r zasedejo, tudi mesta, ki amortizacijo terjatve, vknjižene na zem
'Be izpraznijo tekom tega razpisa ali za ljišču župnijske cerkve sv. Andreja v
radi njega.
\ '
Belih vodah, vi. št. 86, k. o. Ljubija, na
Pravilno opremljene prošnje je vlo podstavi zastavne listine z dne 4. av
žiti pri podpisanem ' predsedništvu v gusta 1838 za zapuščinski sklad Wer*oku 18 dni od prve objave tega raz linsche Frana v znesku 386 gl. 20 kr. s
5% obrestmi.
pisa v >Slu7ibenêm listu«.
Pozivljejo se tedaj, vse1 one osebe, ki
Predsedništvo • okrožnega sodišča v
imajo pravico uveljavljati kakršnekoli
Ljubljani,
zahtevke do te terjatve, da se najkes-'
dne 1. maja 1933.
neje do 30. aprila 1934.' oglasijo pri
tem sodišču, eicer bd se po prošnji
! ', ' ; * '
- '' : predlagateljice po poteku omenjenega
S 6/33—2.
'
' '"
.1155 rokâ na predlog župnijske cerkve
sv. Andreja v Belih vodah dovolila.
Razglasitev preklica.
amortizacija te vknjižbe ter njèn izbris.
S sklepom sreskega soddšča v Dolnji
Sresko sodišče v Gornjem gradu,
L&Udavi z dne 12. februarja 1933., opr.
odd. IL, dne 25. aprila 1933.'
štev. L 8/32—22, je bil Erjavec Antonz
dJtttnikareki mojster, stanujoč v Beltin
*
cih, zaradi pijančevanja omejeno pre
E
IV
3620/32—15.
1176
klican.
Za pomočnika je bil postavljen Slavic
Dražbeni oklic.
J
anez, posestnik v Beltincih št. 141.
Dne 19. maja 1933. ob pol desetih bo
SfesKo sodišče v Dolnji Lendavi, o d i I., pri podpisanem sodišču v sobi št. 27
dne 27. aprila 1933.
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga
k. o. Lobnica, vi. št. 2.
*

E 959/32—6.

1179

Dražbeni oklici .:•;.
Dne 31. maja 1933. ob otemih bo pri
podpisanem' sodišču v šobi št. 4 dražba
nepremičnin: zemljiška-knjiga Pristava,
vi. št. 82.
,.,:'.-.
Cenilna vrednost: Din 6372-50.; -,
Najmanjši ponudek: Din 4248-40..
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle ' Več Uveljavljati
glede nepremičnine''v; škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri verL
V (.ostalem se opozarja Hai dražbeni
oklic, ki je nabit ina uradni «deski;tega
sodišča.

л

•

,

..'.••'

Okrajno sodišče v Ljutomeru,
dne 21. aprila 1933.

Hs
E 834/32-12. • . . . '

•

Dražbeni oklic.

1178

.

Dne 31. maja '19B& ob devetih bo pri
podpisanem sodišču <v- gobast 4: dražba
nepremičnin: zemljiška knjiga Stara
cesta, vi. št. 27.
Cenilna vrednost: Din 57.629'75.
.Najmanjši ponudek:. Din .38.419*85.
Pravice, ki bi, ne pripuščale., dražbe,
je priglasita sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati

;

^ ~
Shan 188.

Štev. 36.

glede nepremičnine v ikodo zdražitelja,
ki je ravna! v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče v Ljutomeru,
dne 21. aprila 1933.
*
E 90/33—10.
1151

Dražbeni oklic.
Dne 2. junija 1933. ob devetih bo pri
podpisanem sodišču v sobi št. 2 dražba
nepremičnin: zemljiška knjiga Dolenja
vas, vi. št. 107.
Cenilna vrednost: Din 85.201-55.
Vrednost pritikline: Din 7.100-—.
Najmanjši ponudek: Din 6Ì.535'—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
J e priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Sresko sodišče v Škofji Loki, odd. L,
dne 25. aprila 1933.

*
E 1525/32—7.

1173

Dražbeni oklic.
Dne 6. j u n i j a 1 9 3 3 . .dopoldne
ob p o 1 d e v e t i h bo pri podpisanem
sodišču.v sobi št. 18 dražba nepremič
ninskih deležev do hiše, njiv in trav
nikov: zemljiška knjiga Murska Sobota4,
И vi. št. 199; 1/2 vi. št. 542.
Cenilna vrednost: Din 23:729'50.
Vrednost pritikline: Din 600*—.
Najmanjši ponudek: Din 15.820'—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer, bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja.
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic,-ki je nabit na uradni deski tega
eodišča.
; : ,
Okrajno sodišče Murska Sobota,
'.':
dne 24. aprila 1933.

E IX 179/33—7

1142

Dražbeni oklic.
Dne 7. junija 1933 dopoldne ob 10.
uri bo pri podpisanem sodišču v sobi
št. 11 dražba nepremičnin: zemljiška
knjiga k. o. Vodole, vi. št. 6.
Cenilna vrednost: Din 73.800-—.
Vrednost pritikline: Din 1.600-— (ki
so zgoraj vštete).
Najmanjši ponudek: Din 49.200-—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče v Mariboru,
dne 4. aprila 1933.

rn andiitne družbe za strojno in električ
no industrijo, Vič-Glince pri Ljubljani,
cesta VIII š t 3.
Konkurzni sodnik: Avsec Anton, sod
nik okrožnega sodišča v Ljubljani.
Upravnik mase: dr. Adlešič Juro, od
vetnik v Ljubljani.
Pirvi zbor upnikov pri okrožnem so
dišču v Ljubljani v sobi štev. 140, dne
13. maja 1933. ob 9. uri.
Oglasitveni rok do 15. junija 1933.
Ugotovitveni narok pri okrožnem so
dišču v Ljubljani, 24. junija 1933. ob
9. uri v sobi štev. 140.
Okrožno sodišče v Ljubljani, odd. Ill-,
dne 1. maja 1983.

1112

Dražbeni oklic.
Dne 7. j u n i j a 1933. d o p o l d n e ob
d e v e t i h bo pri podpisanem sodišču v
sobi št. 26 dražba nepremičnin: zemlji
ška knjiga Zasip, vi. št. 29, 39 in zem
ljiška knjiga Zg. Gorje, vi. št. 178.
Cenilna vrednost: Din 101.100-—.
Vrednost pritikline: Din 1.021-—.
Najmanjši ponudek: Din 67.400-—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se* ne, mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Sresko sodišče v Radovljici,
dne 20.' aprila 1933.
#
E 1067/32—12.
,
Д72

Dražbeni oklic.

Diie 7. j u n i j a 1 9 3 3 . dopoldne
ob d e s e t i h bo pri podpisanem so
dišču v.sobi št. 26 ^dražba nepremičnin:
zemljiška knjiga Zg. Gorje, vi. št. 44..
Cenilna vrednost: Din 12,3Q3'-r..
*
. Najmanjši pqnudek: Din 8202v-.
1157
E 234/33—7.-• •• Pravice, kij bi ne pripuščale, dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku , pred začetkom...dražbe,
Dne. - 2. j u n i j a . Д 9 3 3. dopoldne sicer bi se ne mogle več uveljavljati
ob o s m i h bo pri podpisanem sodišču, glede .nepremičnine v škodo zdražitelja»
v sobi štev. 4, dražba nepremičnin : ki ie ravnal v d^bri veri.
'. . ' _ '
zemljiška knjiga k. o. Bezovica, vložna
V ostalem se' opozarja na dražbeni
štev 19
oklic, ki je nabit na uradni deški teg£
Cenilna vrednost:' Din 103.042-15. ,'
sodišča.
,
Viednost pritikline: Din 7878-—.
Sresko sodišče v Radovljici,
Najmanjši ponudek: Din 68.69477.
' dne V. màja 1933. ! :
Pravice, ki bi ne. pripuščale, dražbe,
je priglasiti,sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
S t 1/33—2.,
. •'.. , , 1180
V ostalem, se opozarja na dražbeni 426.
• .
>- t . .
okliçj ki, je nabit na uradni deski tega
sodišča. . .' . ,
Sresko sodišče, y Konjicah, odd. II.,
.Razglasitev konkurza o imovini pro;"• .'dne 10. aprila 1933.
tok oliraue tvrdke Stegu in drugi,' kö-

Dražbeni oklic. ,

Konkurzni razglasi
Konkurzni oklic.

1177

Poseben ugotovitveni
narok.

«t»

E 134/33-8.

*

S 22/32—45.
427.

Konkurz zapuščine: Germuth Franc,
Brezno.
Za preizkušanje naknadno prijavlje
ne terjatve in do naroka morda še pri
javljenih terjatev se odTedi narok
na 18. maja 1933. ob 10. uri
pri podpisanem sodišču, soba št. 84.
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. IIL>
dne 28. aprila 1933.
Sa 65/32-100
428.

1133

Potrditev poravnave.
Prisilna poravnava izven kdnkurza
dolžnika Gorupa Draga & Co, javno, trgovsko družbo v. Ljubljani,: Mikloši
čeva cesta.
• •. - ' .
Sodno se odobruje prisilna porav
nava izven konkurzö, katero je sklenila. -.
đolžnica, javna trgovska družba. Drago, :
Gorup in Co v Ljubljani,, si svojimi, J
upniki na poravnalnem naroki' dne ,
11. marca 1933..
,
.. . . < .,
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddi I I I . « dne 18. aprila .1933. •
i• >
•'•

.-.

.

..

# J

J

i

Sa 4/33-62.
429.- i :

c .i ..

i V.--: i

• ••' * 1132 :..-. •
! . .''

Potrditev 'poravnave.; \;l $

.Poravnalna sjtvar Pirnat .Makse, ,ЦИ-:'
v Ljubljani, Sv. Petra cesta 22. _•
' 5 i'^
Sodno se odobruje prisilna poçaynaf
va izven konkur/a:, katero je sklenil* Л
dolžnica. Maksa Pirnat s svojim; upniki...
na'poravnalnem naroku, dne 11. marca *
1933'. '.
, , ; , , ' <
* /;•
Okrožno sodišče v Ljubljani, odd. 1ИЛ
dne 18. aprila ,1933. •• <:";"••''•'-;v

Razglasi raznih wadctf
m
Štev. 1715/1933. ['.'']]•

/..'

• '....[ Razglas.-

'

„-.. ..i;\j

.'Direkcija šum v Ljubl|aaL p r o t o ^ . ^
ponovni pismeni i licitaciji okoli 138 J"1 ' :
hrastovih friz in 2-5 m,8 ševronov.- ЂШ0.
se nahaja na skladišču v .Kostanj?

Štev. 36.
na Krki, kjer si ga interesenti lahko
ogledajo v spremstvu službenega organa
šumske uprave v Kostanjevici.
Licitacija se bo vršila dne 16. maja
1933. ob 11. uri ddp. dalje pri direkciji
Sum v Ljubljani, Bleiweisova cesta št. 1,
•Kjer interesenti lahko dobe vsa ostala
Pojasnila dn prodajne pogoje.

60 dni po zaključeni licitaciji. Rok dovršitve vseh dobav je do 30. septem
bra 1933.
Sresko načelstvo Maribor levi breg,
tehnični razdelek,
dne 26. aprila 1933.

11M

Narodna banka
kraljevine Jugoslavije

Stanje 22. aprile 1ДОЗ.
aktiva.
_ Dinarjev
Metalna
* ,
podloga . 1.933у94*.б&б.б8 ( + 1,275.24>9-4в)
Direkcija gum v Ljubljani,
VII/1 št. 16820—1933.
1167 Devize, ki ni
so p o d l o g i 14,461.493-21 (+5,128.040-72)
dme 28. aprila 1933.
Kovani no
*
vec v niklju 204,137.854-— (+25,659.741-—)
Mnogokratnik za izračun davščine od Posojila . . 2.335,817.217-75 ( + 4,484.165-76)
T- -No. 532/85.
1125-3-2
prirastka na vrednosti nepremičnin v Vrednostni
okolišu mestne občine ljubljanske za
papirji . . 15,461.200-—
Tehnični razdelek pri sreskem načel- mesec mare« 1933 se je določil po § 5. Prejšnji predjemi državi 1.812,512.511-33 ( + ' 402.985-58)
stvu v Mariboru levi breg razpisuje po naredbe z dne 21. oktobra 1922, »Urad
nalogu kraljevske banske uprave v ni list« št. 365/113, za vrednosti in zne Začasni predjemi gl. drž.
Ljubljani, V. No. 1673/22 z dne 24. apri ske, izražene v dinarski veljavi, na 7-—.
blagajni . 600,000.000-—
la 1933.,
Mestno načelstvo v Ljubljani,
Vrednosti redne 25. aprila 1933.
zervn. fonda 58,286.744-60 ( + 10.И0-—)
Ponovno prvo javno ustno licitacijo za
Vrednosti
lobavo tolčenca eklogita za državno
*
ostalih fon
pesto št. 50 od km 124-000 do km 154-179
dov . . .
7,924.914-72
St.
33/pr.-1933.
1182-3—1
•a za drž. cesto št. 17 od km 0-000 do
Nepremični
km 11-000.
ne . . . . 158,700.304-82 ( + 796.9G9-5&)
se bo vršila dne 16. maja
1 Licitacija
Razna aktiva 62,797.669-92 (— 98.2-ЕШј)
Razpisuje
se
služba
sekundarnega
•1933. s pričetkom ob 10. uri v pisarni
7.193,035.465-93
zdravnika VIII. položajne skupine v
tehničnega razdelka v Mariboru,' soba
1
bolnici
za
duševne
bolezni
Ljubljana••J- 61, in sicer razdeljeno po naslednjih
Pasiva
Dinarjev
Studenec (III. drag. razred).
delnicah: .
. • .
Kapital . . 180,000.000-—
Prosilci za to službo morajo imeti Rezervni
1. Drž. cesta št. 50 od km 124-000 do
fon« . . .
77,417.024-15
*«n .129-500: 480 m 3 jesenskega in pogoje za sprejem v državno službo in
Ш3
mladanske
a
8
Ostali
fondi
9,687.134-21
dovršeno
zdravniško
pripravljalno
služ
tut
P°
R . skupaj 720 m
Novčanice vv
3°lcenca eklogita, proračunska vsota bo (staž).
obtoku . . 4.430,605.710-— (—73,163.8*0'—)
D
Prošnje je vložiti pri upravi zavoda
.ui 97.200-—.
Obveze na
do
13.
maja
1933.
, 2 . Drž: cesta št. 50 od km 129-500 do
pokaz . . 1.031,715.304-01 (+80,102.443-3*)
Uprava državne bolnice za duševne
*£> 134-640: .480 m 3 jesenskega in
Obveze z ro
3
3
bolezni
Ljubljana-Studenec,
£*0 m pomladanskega, skupaj 720 m
kom . . . 1.263,374.124-25 ( + 2,166.Oß0-—) •
v Ljubljani, dne 1. maja 1933.
5°icencä /eklogita, proračunska vsota
Razna pasiva 200,236.169-31 (+2ЈШ.031-1ј)
D
m 97.200-—.
V
7.193,035.465-93
*
, 3-! Drž. cesta št. 50 od km 138-000 do Štev. 182/2 pr.'
Obtok
in
ob-"
. : ;
1
. 1183—3—1
« * 142-500:
130 m» jesenskega in3
véze . . .6.462,321.014-01
. • '. 1 '
8
Celotno kritje . . . 35-38%
Г® m pomladanskega, skupaj 265 m
Kritje v zlatu . . .32-86% -.
^
r.
ï°ic6hca
eklogita,
proračunska
-vsota'
Na
osnovi
odloka
ministrstva
za
so
Ul
Q' 39.750-*-;
Obrestna
mera:
'
-i
"•'
;.•••'
.
.::*.
cialno politiko in narodno zdravje v
Beogradu
z
dne
26.
aprila
1933.,
, 4- Drž cesta št. 50 od
km
142-500
do
po eekomptu , , , » V^, » , lW%'-«m 154.^79. 420 m3 jesenskega in S.. štev. 6976, razpisuje uprava, občne DO lombarda • i . • t• ,>, » f » ' <p6.'.
т
mladaiiske
a
3
državne bolnice v Ljubljani v skrajša
tola " P °
f f i skupaj 635 m
jlcenca eklogita, proračunska vsota nem roku desetih dni naslednje tri
Dl
St. 533/33. . •. 1094-â—fi >
Službe:
n 595.250—.
.
j .
1 (eno) mesto zdravnika-asistenta v
, 6 - Drž. cesta št.
17 od km 0-000 do'
*•" 11-000,: 480 m 3 jesenskega in- 240 m3 VII. položajni skupini;
: Po rešenju. g. ministra za. socialno
*?ûuadanskega, skupaj 720 m»: tolčenca, , 1 (eno) mesto sekundarnega zdrav politiko in narodno zdravje, O. br. 5469,
Cogitai
proračunska vsota 97.200-^nika v VIII. položajni skupini, odnosno se razpisuje za razdobje od 1. maja do
ai
öarjev. .'i---."-.
'
• '• • • zdravniškega pripravnika. S to službo je 30. septembra 1933. tretja pismena Kri- •
.•
У'.|smislu odloka; bivše gradbene 1 di-' po razpoložljivosti prostora zvezana pra tacija za dobavo ml^vskih, izdelkov in
0
v
vica do brezplačnega stanovanja v za špecerijskega blaga žilbolnico za du
l | j №. ' Èjub'ljahi štev. 1812 i dne
û.-hiâ'ja 1928' se polaganje kavcij vna-' vodu;
ševne bolezni'v Ljubljani in za bolnico
p e l'pe'zahteva, držaVna cestna • uprava
1 (eno) mesto kontraktualnega zdrav- za duševne bolezni na Studencu.
; * si pridržuje pravico, zahtevati od riika-specialista za urologijo kot vršilca
Lieitacija se bo vršila v sredo Ane
^ a z i t e y e y kavcijo v iznosu 10%-od: dolžnosti šefa urološkega odseka z me 17. maja 1933. ob 11. urir dopoldke v
"«računske vsote.-. i ; ... .
.
upravni pisarni bolnice za duševne bo
sečno nagrado Dih 1022'—.
teh °-х°^ licitacije -so na vpogled pri
• '•'•:'"
> >''
Prosilci,; ki imajo .predpisano stro lezni v Ljubljani.
. ПШспет тачАсЛХт aroslrpcra nnčelstva
Natančnejši pogoji so nä'vpogled pri
kovno kvalifikacijo in so izpolnili po
;
'
•
-'•••' ' •
goje, določene s § 20. zakona o bolni zavodni upravi..
l
81
Uprava
drž.
bolniée
za
duševne botatati
сј-Л . licitanfi morajo predložiti hcita- cah, naj vlože prošnje, opremljene v
Ljiibljana-Studendc V Ljubljani,
\ u3l
komisiji, potrdilo o plačanih dav- smislu.§ 3. uradniškega zakona najkes- dne 22. aprila Ì983Ì
neje do. 15; maja 1933. pri upravi,občne
i . " 5 drugonromesečie; 1933.;
"' é -•: ' "•
državne
bolnice
v
Ljubljani.
Unòll Ponovni prvi licitaciji ; se .bodo.
eVale s a m o
Štev. 512/33.
,
'. : : i068r-3—3
' beJ;i
enake in nižje ponudUprava občne državne bolnice v
be f\a — "«"'« »«ш**ч. ш moj» 1—---Ljubljani,
ta«)« .Ponudb, doseženih' na drugi hci:
dne 1. maja 1933.
Po rešenju g. ministra za socialno c
*fô-,"TÀ-^ifSo znašale iza delnice l . J l n 5
Upravnik;
dr.
Gerlovič
s.
r.
politiko
in narodno zdravje O. br. 5944' '
Din тЛ^ЗЗ-80, za delnici) 3 ' i n 4 po
se
razpisuje
za razdobje od 1. majk d*
« 150-r- га.Ј m s,
30. septembra 1988. tretja uetména lieitražitelj mora ostati v besedi

Objava.

Razglas.

Razpis.

Razpis.

л

•

•

•

• ' * * ; • • : • . • • '

•

'

Razpis dobave.

Razpis dobave. .

.

:

•

.

-

•

*

;

.

.

:

'

•^Ч^!

Stran 184.

Štev. 8в.

tacija za d o b a v o ! m e s a v s e h v r s t
za bolnico za duševne bolezni v Ljub
ljani in za bolnico za duševne bolezni
na Studencu.
Licitacija so bo vršila v sredo dne
3. maja 1933. ob 11. uri dop. v upravni
pisarni bolnice za duševne bolezni v
Ljubljani.
Natančnejši pogoji so na vpogled pri
zavodni upravi.
Uprava bolnice za duševne bolezni
v Ljubljani,
dne 18. aprila 1933.

Raze objave
1154

Vabilo
na izredni občni zbor
>Produkcije«, osrednje zadruge
za nakup, proizvajanje in pro
dajo r. z. z o. z. v likvidaciji v
Ljubljani,
ki bo v sredo, dne 10. maja 1933. ob
18. uri v zadružnih prostorih Ljublja
na VII, Zibertova ulica 27/1, z dnevnim
redom:
Sklepanje o zaključku likvidacije.
Likvidatorji.

1166

Vabilo
na X. redni občni zbor,
ki ga bo imela

Vabilo

v torek, dne 23. maja 1933 ob 16. uri
v prostorih Ljubljanske kreditne banke
v Ljubljani.

osmi redni občni zbor,

Dnevni red:
1. Poročilo upravnega sveta in predlo
žitev računov za X. poslovno leto.
2. Poročilo nadzorstvenega sveta in po
delitev absolutorija upravnemu in
nadzorstvenemu svetu.
3. Predlog glede čistega dobička.
4. Dopolnilne volitve v upravni svet.
5. Volitve revizorjev in njih namest
nikov.
6. Slučajnosti.
Po § 14. pravil se lahko udeleži obč
nega zbora vsak delničar, ki je upra
vičen za glasovanje, in sicer osebno ali
po zastopniku, ki se mora izkazati s
pismenim pooblastilom in biti sam delDičar, če je vsaj osem dni pred občnim
zborom deponiral najmanj 10 delnic s
še ne zapadlimi kuponi vred na mestu,
določenem v razglasu. Na vsakih deset
delnic pride na »občnem zboru en glas.
Delnice se deponirajo pri Ljubljanski

A. Westen d. d. v Celju
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4. Stroji
. . .
5. Omrežje . .
6. Transformatorji
7. Števci
. . .
10.
11.
12.
13.

Bilanca z dne 31. decembra 1932.

.
.,
.
. .

Prodajalna . .
Blago
. . . .
Olje in maža . .
Izguba v letu 1932.

Din
12.751-24
193.938-72
346.207-—
499.989'363.Ö91-—
229.726-—
126.062-—
10.0Ö3-—
12.108-19.322-—
91.345-84
18.693-50
138.670-78

Pasiva.

1. Delniäka glavnica . .
2. Rezervni sklad
. . .
4. Dividenda nedvignjena

Odpis ukradene vsote
Obratovalni stroški .
Davki in pristojbine
Inventarni odpisi .
•

na
ki ga bo imela
dne 25. maja 1933. ob 10. uri v CeljuGaberje v pisarni družbe.
Dnevni red:
1. Poročilo upravnega sveta.
2. Odobritev računskega zaključka.
3. Poročilo računskih preglednikov.
4. Razpolaganje s čistim dobičkom.
5. Volitev računskih preglednikov za 11933.
•
6. Volitev enega upravnega svetnike
glasom § 20. družbenih pravil.
7. Slučajnosti..
Po § 17. daje posest 25 delnic na obč
nem zboru pravico do enega glasu. Del"
ničarji glasujejo na občnem zboru oseb
no ali pa po pooblaščencu, akoprav sled
nji niso delničarji. Ti se morajo s' po
sebnim poverilom izkazati. Pravne osebe
in varovanci vršijo pravico glasovanja
po zakonitih zastopnikih.
Da more izvršiti glasovalno pravico,
mora delničar najmanj 6 dni pred obč
nim zborom založiti svoje delnice z za
padlimi kuponi vred pri tovarniški bla
gajni družhe v Celju-Gaberje.
Ponatis se ne honorira.
#
1164

Objava.
Izgubil sem orožni list, tizstav]jen °°sreskega načelstva v Ptuju, in vozno do
volilo za šofiranje osebnega avtomobila
na ime: dr. Anton Hrovat, zdravnik v
Ormožu.
i t
Dr. Anton Hnovat s. r '
zdravnik v Ormožu.
*
1163

Objavah! ;
2,062.458-08

Račun izgube in dobička
Din
27.677-25
433.862-32
4.657-24
71.115-15
,74.242-90

Din
1.250.000-—
31.337-68
780.887-40 .
233 —

/

2,062.458-08

Izguba.

1MB

» S l a v i j a « , jugoslovanska za
varovalna banka v Ljubljani,

ELEKTRARNA
Aktiva.

kreditni banki ali Obrtni banki v Ljub
ljani.
V Ljubljani dne 1. maja 1933.
Upravni svet.

Dobiček,

Instalacijsko delo . . .
Izguba v letu 1932. . .

611.554-86

Din
377.196-95
38.830-25
!
• 8.089-41
' 48;767-47
138.670-78'
611.554-86

1
V Škof ji Loki, dne 31. decembra 1932.
Upravni svet.

;f

Izgubil sem šofersko legitimacijo« ^
dano na ime Pungartnik Martin, ^°f^
iz Podove, okraj Maribor, ter jo .p?odla
šam za neveljavno. ' , ' ' ' ' ' , ' ' j
Pungartnik Martin & ršofer tvrdke H. Wögerf
1
' Krčevina pri' Mariboru''."'..'*!.::'

'

1163

Objava.
Ukradeno je bilo izpričevalo I'-'S.,
reda III. drž. realne gimnazije rv L]»'^
ljani na ime: Zaje Vladimir, : rodo»
Pulja. Progilašaim ga za neveljavni
Zajo Vladimir «•
S

Izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine. Urednik: Pohar Robert v Ljubljani.
Tiska in zalaga: Tiskarna Merkur v Ljubljani; njen predstavnik: O. Micbâlek v Ljubljani.
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£мшш& platana т gotovini

KRALJEVINA

JUGOSLAVIJA

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

V LJUBLJANI, dne 6. maja 1933.

Letnik

IV.

VSEBINA:
242. Zakon o izpremembah in dopolnitvah zakona o društvih, 245. Izpremembe v pravilih o opravljanju državnega strokov
shodih in posvetih.
nega izpita v resortu ministrstva za trgovino in indu
243. Razpisi — pojasnilo o predlaganju potrdila o izvoru uvoz
strijo.
nega blaga; — odločba o zvišanju carinske postavke iz
št. 148., t. 1., uvozne carinske tarife; — popravek pogre 246. Zbiranje podatkov za odmero pridobnine .in davka ne
ške v razpisu št. 1281/IV—1933.; — ukinitev odločbe
posredno od železniških edinic. .
št. 15.205/IV—930 o oprostitvi uvozne carine na preparat
247. Dopolnitev razglasa banske uprave o prevažanju prtljage
»parazoja B«.
•
z avtabusi.
244. .Pravila: bfàtovske skladnice za zavarovanje delavcev in
248. Objave banske uprave o pobiranju občinskih trošarin v
nameščencev pri podjetjih, ki spadajo pod rudarske
zakone. •
letu 1933.
'

Zakoni
in kraljevske uredbe.
242.

Mi

ALEKSANDER L,
po milosti božji in narodni volji kralj Jugoslavije,
о.Цау1|ато vsem in vsakomur, da sta

narodna skupščina kraljevine Jugoslavije,
Sklççana z, ukazom z dne 19. -oktobra 1932. na redno za
sedanj© za dan 20. oktobra 1932., v svoji XXXIII. redni
seji, ki jo je imela dne 24. februarja 1933. v Bècgradu, in

senat kraljevine Jugoslavije,
sklican z ukazom z dne 19. oktobra 1932. na redno zasedanje,.za .dan 20. oktobra 1932., v svoji, XXVI. redni
seji,; ki, jo je imel dne 10. marca 1933. v Beogradu,
sklenila:in da smo Mi potrdili in proglašamo

'•.zakon."
o izpremembah in dopolnitvah zakona
o društvih, shodih in posvetih z dne 18.
septembra 1931.,*
::

ki se glasi:
: ; ^

.••§!.

§ 13. se izpreminja in se glasi:
Če se namerja ustanoviti, politična stranka, morajo
vložiti ustanovitelji, ki jih mora biti najmanj 100,
s
programom in pravili stranke tudi še svojeročno
Podpisano prijavo pri ministru za notranje posle.
* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
15, aprila 1933., št. 85/XXVI/257. — Zakon gl. »Službeni
И*« št. 403/60 iz'1. 1931

№S<

Podpisniki prijave, ustanovitelji, morajo navesti v pri
javi, poleg svojih priimkov dn imen tudi svoje zvanje, od
nosno poklic in kraj, iz katerega so.
Odločbo, s katero dopušča ustanovitev politične
stranke, odnosno je ne dopušča, izda minister za notranje
posle v soglasju z ministrskim svetom v mesecu dni od)
dne prejema prijave po prednjem odstavku; zoper to
odločbo ni pravnega sredstva. Ta odločba ministra za zu
nanje posle se mora priobčiti na podpis enemu izmed
podpisnikov prijave v desetih dneh od dne, ko je bila
izdana.
Odločbo, s katero se dopušča ustanovitev politične
stranke, je objaviti v »Službenih novinah« v desetih dneh
od dne, ko je bila izdana.
Podpisniki, prijave smejo po prioböitvi odločbe, e
katero je ustanovitev stranke odobrena, začeti vpisovati
člane in ustanavljati odbore, (organizacije) politiche
stranke.
§2.
§ 14. se izpreminja in se glasi:
Organizacija politične stranke se mora izvesti tako,
da mora imeti stranka odbor (organizacijo) s po najmanj
30 člani v polovici skupnega števila srezov v državi tako,
da so tri srezi na,ozemlju vsaj dveh tretjin banovin.
• §3,

; :'

§ 15. se izpreminja in se glasi:
Po dovršeni organizaciji politične stranke moxajo
predložiti ustanovitelji ministru za notranje posle dokaz,
da se je stranka na spredaj označeni način organizirala.
Na to izda minister za notranje posle v mesecu dni
dokončno odločbo, ali dovoli, da sme politična stranka
obstajati in delovati, ali ne. To odločbo ministra za no
tranje posle je priobčiti enemu izmed ustanoviteljev na
podpis v desetih dneh od dne, ko je bila izdana. Zoper
to odločbo je dopustna pritožba na državni svet, ki mora
izdati rešitev v mesecu dni.

698

37. kos.

Odločbo, s katero se dovoljuje, da sme politična
stranka obstajati in delovati, je objaviti v »Službenih
novinah« v desetih dneh od dne, ko je bila izdana.

§4
§ 32. se izpreminja in se glasi:
Kljub odredbam § 31. smejo politične stranke imeti
shode, razen shodov pod milim nebom, odnosno posvete
(konference) v zaprtem prostoru tudi brez predhodne
dovolitve občnega upravnega oblastva prve stopnje; za
voljo obave teh poslov, odnosno posvetov-konferenc pa
morajo sklicatelji 24 ur prej podati temu oblastvu pis
meno prijavo; oblastvo jim izda o tem pismeno potrdilo.
Tudi za ta primer velja odredba odstavka (2) § 23.
§ 5.
Ta zakon stopi v velj.tvo, ko ga kralj podpiše, ob
vezno moč pa dobi, ko se lazglasi v »Službenih novinah«.
Našemu ministru pravde priporočamo, naj razglasi
ta zakon, vsem Našim ministrom, naj skrbe za njegovo
izvrševanje, oblastvom zapovedujemo, naj po njem posto
pajo, vsem in vsakomur pa, naj se mu pokoravajo.
V Beogradu, dne 24. marca 1933.
Aleksander s. r.
Minister za notranje zadeve
Živ. A. Lazio s. r.
Videl
in pritisnil državni pečat
čuvar državnega pečata,
minister pravde
Bož. Ž. Maksimovié s. r.

Predsednik
ministrskega sveta
dr. M. Srškić s. r.
(Sledijo podpisi ostalih
gg. ministrov.)

Uredbe osrednje vlade.
243.

Razpisi.*
L
Na osnovi Člena 23. v predlogu zakona o občni carin
ski tarifi in v dopolnitev veljavnih odredb o tem, ka
tere pogoje, je treba izpolniti, da se morejo ukoristiti
ugodnosti iz pripomb in opazk uvozne tarife v predlogu
zakona o občni carinski tarifi, dajem naslednje pojasnilo:
Vse ugodnosti po pripombah in opazkah uvozne
tarife v predlogu zakona o <3bčni carinski tarifi se upo
rabljajo. samo na blago, ki je po izvoru iz pogodbenih
držav. V dokaz tega se mora predložiti s prošnjo, s
katero se zahteva uporaba takšne ugodnosti, tudi po
trdilo o izvoru blaga.
Ta razpis stopi v veljavo na dan razglasitve v »Službenih novinah«;'tega dne prestanejo veljati vsa doslej
izdana odobrila, kolikor se po njih pogodovano blago
ni prijavilo carinarnici z občno prijavo do dne razgla
sitve tega razpisa.
V Beogradu, dne 4. marca 1933.; št. 6227/IV.
.Minister za finance
dr. Mil. R. Đorđević s. r.
(Ta razpis je objavljen v št. 51 »Službenih novint
г dne 6. marca 1933. in velja od tega dne.)
* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
8. marca 1933., št. 53/XV/164.

II.
Odločba o zvišanju carinske postavke iz
št. 148., točke 1., uvozne carinske tarife.
Ministrski svet je izdal v svoji seji z dne 4. marca
1933. na osnovi člena 15. v predlogu zakona o občni
carinski« tarifi na predlog ministra za finance naslednjo

odločbo :
»Carinski postavki iz točke 1. št. 148. uvozne carin
ske tarife se zvišujeta, in to: maksimalna od 0*15 na
1-50, minimalna pa od 010 na 1-— dinar v zlatu'za
100 kg.«
Ta odločba stopi v veljavo na dan razglasitve v
»Službenih novinah«.
Iz pisarne oddelka za carine pri ministrstvu za
finance v Beogradu, dne 4. marca 1933.; št. 6210/IV.
(Ta razpis je objavljen v št. 51 »Službenih novin«
z dne 6. marca t. 1. in velja od tega dne.)

III.
Popravek pogreška v razpisu ministra za
finance št. 1281/1V-1933.
V drugem odstavku razpisa št. 1281/IV z dne 13. ja
nuarja 1933., natisnjenem v »Službenih novinah« št. 15/V
z dne 21. januarja 1933.,* se je na strani 50 pri prepisu
na dveh mestih pogrešno postavilo »št. 664., točke l.a«
namesto: »št. 664., točke 1.«, kar se s tem popravlja.
Iz pisarne oddelka za carine pri ministrstvu za
finance v Beogradu, dne 1. marca 1933.; št. 5814/1 V.

IV.
Ukinitev odločbe št. 15.205/1 V-930 o oprostitvi
uvozne carine na preparat »parazoja B« in
na sirovine, ki služijo za izdelovanje tega
preparata.
Ker je z odločbo ministrskega sveta št. 5002/IV
z dne 21. februarja 1931.1 ukinjena odločba št. 15.205/IV
z dne 22. aprila 193p.," s katero se opraŠČajo uvozne
carine preparat »parazoja B« in sirovine, ki služIjo za
izdelovanje tega preparata, ukinjam s tem na osnovi
člena 23. v predlogu.zakona o občni carinski tarifi1 ràzpie
št. 18.500/1 V z dne 10. maja 1930. — »Službene novine«
št. 11'0/XL z dne 16. maja 1930. —,3 v katerem je dano
navodilo za izvrševanje omenjene odločbe :gt. 16.205/I'V
z dne 22. aprila. 1930.
V Beogradu, dne 8. marca 1933.; št. 6552/IV.
Minister za finance
dr. Mil. B. Đorđević s. r.

* Razpis gl. »Službeni list« št. 134/17 (I) iz i . 1933.
1
»Službeni list« št. 166/22 iz.L 1933. -.: '
* »Uradni list« št. 280/57 iz 1. 1929./1930.
1
»Službeni list« št. 160/25 iz 1. 1930.
••; ;.'
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Na osnovi členov 2. in 3., točke 12., členov 5. in
12. zakona ó ureditvi vrhovne državne uprave, § 12uredbe o razdelitvi na oddelke predsedništva ministr
skega sveta in ministrstev in § 48., točke 12., finančnega
zakona za leto 1932./1933. dopolnjujem in izpreminjam
pravila bratovske skladnice za zavarovanje delavcev in
osebja pri rudarskih podjetjih v kraljevini Jugoslaviji
z dne 1. decembra 1924., R br. 11.324, tako da se glase:

pravila
bratovske skladnice za zavarovanje
delavcev in nameščencev pri podjet
jih, ki spadajo pod rudarske zakone.*
I. POGLAVJE.

Občne odredbe.

podjetja samo v posredni zvezi, če zaposlitev ne traja
več ko šest mesecev, to pa samo dotlej, dokler se ne
izvede občno zavarovanje za onemoglost, starost in smrt
po zakonu o zavarovanju delavcev;
b) nameščenci, ki so zavarovani za onemoglost,
starost in smrt po drugih zakonih ali s pogodbo, odo
breno od rudarskega oblastva, če dajejo najmanj to, kar
dajejo ta pravila;
c) osebe, ki niso dovršile 18. leta starosti, in osebe,
ki so ob prvem sprejemu v službo prestopile 45. leto
starosti;
3

; °d dolžnosti zavarovanja za nezgode pri delu:
nameščenci, ki so zavarovani za tak primer po drugih
zakonih ali s pogodbo, odobreno od rudarskega oblastva,
če dajejo najmanj to, kar dajejo ta pravila.
(*) Ko se odobrujejo v prednjem odstavku omenje
ne pogodbe, morajo oceniti rudarska oblastva finančno
moč podjetja, ali bo povsem zmožno, zanesljivo izvrše
vati te obveznosti glede na njihov pupilarni značaj.

§1.
Osebe, zavezane zavarovanju.

§3.

Bratovske skladnice.
0) Delavci in nameščenci, zaposleni pri vseh pod
jetjih in delih, ki spadajo pod rudarske zakone v kralje
(') Bratovske skladnice, osnovane na načelu vza
vini Jugoslaviji, so zavezani zavarovanju po teh pravi jemne pomoči in samouprave, obavljajo zavarovanje
lih in so zavarovani za bolezen, nezgodo pri delu, delavcev in nameščencev po predpisih teh pravil ob
onemoglost, starost in smrt pri bratovskih skladnicah
nadzorstvu rudarskih oblastev.
kot ustanovah za zavarovanje rudarskega osebja.
(s) Občni službeni naziv teh ustanov je: Bratovska
(s) Pod isto obveznost spadajo tudi uradniki in vsi skladnica, posebni pa: Krajevne in glavne bratovske
ostali uslužbenci neposrednih in osrednjih rudarskih
skladnice.
uprav omenjenih podjetij toliko, kolikor leži sedež teh
(3) Sedeži glavnih bratovskih skladnic so v Beo
uprav na ozemlju kraljevine Jugoslavije.
gradu, Zagrebu, Ljubljani, Sarajevu in Splitu; te obav
Ç) Delavci in nameščenci, redno zaposleni pri pod ljajo zavarovanje za nezgodo pri delu, onemoglost,
jetjih, ki spadajo pod rudarske zakone, ostanejo zave starost in smrt za sedanja območja poedinih prvostop
zani zavarovanju po teh predpisih tudi takrat, kadar so nih rudarskih oblaetev (rudarskih satništev, rudarskih
zaposleni pri obrtnih obratih, ki sami po sebi ne spadajo glavarstev), krajevne4*bratovske skladnice s sedežem pri
pod rudarske' zakone, ki pa so zvezani z rudarskimi poedinih podjetjih pa obavljajo zavarovanje za bolezen.
podjetji. Sporne primere rešujeta sporazumno ministr
(*) Glavne bratovske skladnice s podrejenimi kra
stvo za šume in rudnike in ministrstvo za socialno
jevnimi bratovskimi skladnicami imajo značaj pravnih
politiko in narodno zdravje.
oseb in lahko pridobivajo pravice ter prevzemajo nase
(*) Tudi osebje bratovskih skladnic je zavarovati po obveznosti po občnih zakonskih predpisih.
predpisih teh pravil.
(5) Rudarsko oblastvo odreja krajevnim bratovskim
§2.
skladnicam tudi manjša območja po zaslišanju ali pred
logu glavne bratovske skladnice.
Osebe, izvzete od dolžnosti zavarovanja.
(") Število, sedeži in pristojnostna območja glavnih
0) Poleg državnih uslužbencev, ki so preskrbljeni bratovskih skladnic se po potrebi lahko izprememjo z
po zakonu o uradnikih, so izvzeti od zavarovanja pri odločbo resortnega ministra, če to zahteva smotrnost
bratovskih skladnicah tudi še te-le osebe:
organizacije zavarovanja.
1. od dolžnosti zavarovanja za bolezen: tisti name
(7) Vsaka glavna in krajevna bratovska skladnica
ščenci, ki jim njih delodajalci s pogodbo, odobreno od jamči za svoje obveznosti samo s svojo imovino.
rudarskega oblastva, zavarujejo ob bolezni popolno
(8) Službeni jezik je srbsko-hrvatsko-slovenski.
plačo : in zdravniško pomoč za najmanj 26 tednov,
kakor tudi vse ostale pomoči in podpore, označene v
§ 4..
§§63. do 78. teh pravil; .
2. od dolžnosti zavarovanja za onemoglost, starost
in smrt:
a) delavci, zaposleni pri izvestnih prehodnih delih,
kf trajajo samo kak določen čas ali ki so z ostalim delom
•'•'•••*:>Službene novine kraljevine Jugoslavije« z
20. marca 1933., št. 63/XVIII/188. - Upoštevani so tudi
popravki, objavljeni v . »Službenih novinah< z dne
25. marca 1988., št. 68/XX/204 in z dne 8. aprila 1933.v
àt..75yXXIV;229. • , . .

Namen bratovskih skladnic.
Namen bratovskih skladnic je, zavarovati pö odred
bah teh pravil članom, njih rodbinam in sorodnikom:
1. bolniške podpore in pogrebnine;
dne 2. nezgodne podpore (rente) pri delu poškodova
nim in onesposobljenim;
3. pokojnine ali odpravnine onemoglim ali ostare
lim članom kakor tudi rodbinam in sorodnikom, pre
ostalim po njih smrti.
• • : •'

•ЧВЖП*
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§5.
Oddelki bratovskih sklađnic.
(*) Za izvajanje zavarovanja po § 4. teh pravil so
sestavljene bratovske skladnice iz treh oddelkov, kate
rih imovina se vodi ločeno, upravlja pa pod skupno
ч pravo.
(*) Oddelki so ti-le:
1. bolniška blagajna;
2. nezgodna blagajna, in
3. pokojninska blagajna.
II. POGLAVJE.

Ustroj uprave bratovskih skladnic.
§6.
Organi bratovske skladnice so:

(") Če je bratovska skladnica skupna za več pod
jetij, se volijo delegati po predhodnem odstavku tega
člena glede na skupno število njenih članov.
(*) Vsak izvoljeni delegat ima en glas.
(°) Število glasov, ki pripada podjetjem, odnosno
po njih imenovanim zastopnikom, je enako številu glasov
delegatov, prisotnih na skupščini.
(«) Ce je prisotnih več podjetij, odnosno njih za
stopnikov, se razdeli njim pripadajoče število glasov
sorazmerno s številom pri njih zaposlenih zavarovanih
članov.
7
( ) Skupščin se smejo udeleževati samo osebe, ki
imajo pravico glasovanja, dalje nameščenci bratovske
skladnice in odposlanec rudarskega oblastva, potem kot
opazovalci delavski zaupniki in predstavnik pristojne
delavske in delodajalske zbornice.
8
( ) Krajevne skupščine vodi predsednik ali pod
predsednik krajevnega upravnega odbora.

I. Pri podjetju:
1. krajevni upravni odbori;
2. krajevne skupščine in
8. krajevni nadzorstveni odbori.
II. Zunaj podjetja:
1. glavni upravni odbor;
2. glavna skupščina in
3. glavni nadzorstveni odbor.

§9Krajevni nadzorstveni odbor.
Krajevni nadzorstveni odbori so sestavljeni:
1. iz dveh članov, ki sta bila izvoljena na krajevni
skupščini izmed delavcev, in
2. iz enega zastopnika podjetja, ki je bil izvoljen
na krajevni skupščini.
II. Z u n a j

I. P r i

podjetju.

§ 10.

§7.
Krajevni upravni odbori.
C) Krajevni upravni odbori so ustanovljeni pri vsa
kem podjetju, ki spada pod odredbe rudarskega zakona,
ali za več takih podjetij skupaj s sedežem v enem kraju.
(*) 0 ustanavljanju, spajanju, razdvajanju in sedežu
teh odborov odloča rudarsko oblaslvo po zaslišanju ali
na predlog glavne bratovske skladnice.
( s ) Krajevne upravne odbore sestavljajo:
1. pri podjetjih od 200 do 300 delavcev trije člani
izmed delavcev in trije člani podjetja;
2. pri podjetjih od 300 do 600 delavcev na vsakih
100 delavcev po en član izmed delavcev in po en član
podjetja;
' 3 . pri podjetjih z več ko 600 delavci šest članov
Izmed delavcev in šest članov podjetja.
4. Združene bratovske skladnice za več podjetij, v
katere morajo vstopiti podjetja z manj nego 200 delavci,
imajo skupen upravni in nadzorstveni odbor. Taki
odbori se sestavljajo na prednji način sorazmerno s
skupnim številom delavcev.
§8.
Krajevne sRupščine.
(') Krajevne skupščine sestavljajo:
1. zastopniki podjetij in
2. delegati članov bratovske skladnice pri podjetjih.
(") Število delegatov se ravna po številu članov, in
sicer odpada: na prvih 100 članov deset delegatov, na
vsakih nadaljnjih 100 članov do 1000 članov po pet, na
vsakih nadaljnjih 100 članov preko 1000 Članov oa po
dva delegata.

podjetja.

Glavni upravni odbor.
(') Glavni upravni odbor volijo delegati zavarova
nih članov in zastopniki delodajalcev na glavni skup
ščini, in sicer:
1. šest članov kot predstavnike zavarovanih čla
nov in
2. šest članov kot predstavnike delodajalcev.
(2) Predstavnike zavarovanih članov volijo delegati
članov izmed sebe, predstavnike delodajalcev. pa volijo
zastopniki delodajalcev izmed sebe.
§ 11.
Glavna skupščina.
1

i ) Glavno skupščino sestavljajo:
1. od vsake. krajevne bratovske skladnice z naj
manj 200 zavarovanimi polnopravnimi člani po en dele
gat, od krajevne bratovske skladnice z najmanj 500
zavarovanimi polnopravnimi člani po dva delegata in
na vsakih nadaljnjih 500 zavarovanih polnopravnih
članov po en delegat več;
2. enako število zastopnikov delodajalcev z enakim
številom glasov delegatov.
' •*
(2) Krajevne bratovske skladnice z manj ko 200
zavarovanimi polnopravnimi člani volijo in imenujejo
po prednjem ključu skupne delegate in zastopnike po
skupnem številu zavarovanih članov.
(3) Za glavno skupščino se volijo delegati in ime
nujejo zastopniki na krajevnih skupščinah.'
(*) Glavno skupščino vodi predsednik ali podpred
sednik glavnega upravnega odbora.
.'
(5) Glavne skupščine se smejo udeleževati samo;
osebe, ki imajo pravico glasovanja, nadalje nameščenci
bratovske skladnice' in odnoslanec rudarekßfia oblaatva.
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potem kot opazovalca predstavnik pristojne delavske in
delodajaleke zbornice.
§12.
Glavni nadzorstveni odbor.
Prisotni delegati in zastopniki podjetij na glavni
skupščini volijo izmed sebe glavni nadzorstveni odbor
(§ 10.), in sicer:
1. dya člana izmed delegatov zavarovanih članov in
. .2. enega člana izmed zastopnikov delodajalcev.
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sebe, in sicer izmed predstavnikov podjetij. P«tap»dsednika volijo člani odbora izmed sebe, in tefzwed
predstavnikov delavcev.
(*) Predsednike krajevnih nadaoretveeib odborov in
glavnega nadzorstvenega odbora volijo ciani teh Güfcwv
prav tako izmed sebe.
(3) Če se odbori iz kakršnihkoli razlogov ne morejo
konstituirati, izvrši njih konstituiranje ruda**© oblastvo; to konstituiranje je obvezno za vso odborske Sane.
§ 17.

Volitev in funkcije u p r a v n i h organov.
§ 13.
Pravica glasovanja.
Pravico glasovanja za volitev delegatov v krajevne
skupščine ima vsak polnoletni član obeh spolov, če je
zavarovan v vseh treh oddelkih bratovske skladnice.
:
§14v
Pogoji za izvolitev delegatov in odborskih članov.
O Vsak član, ki ima pravico glasovanja, je lahko
izvoljen
za delegata krajevne.ali glavne skupščine,
v
(3) V odbore sme biti izvoljen vsak član, ki:
1. uživa vse grajânske pravice in je državljan kralje
vine Jugoslavije;
2. je vešč čitanju in pisanju v državnem jeziku;
' 3. ni mlajši od 24 let in
4. je bil pred izvolitvijo najmanj leto dni zavaro
van v vseh treh oddelkih bratovske skladnice.
(») Pogoji prednjega odstavka pod 1., 2., 3. veljajo
tudi za zastopnike delodajalcev.
(*) Člani upravnih odborov ne smejo biti hkratu
člani nadzorstvenega odbora.
(») Tisti, ki so bili v minulem letu člani nadzor
stvenega odbora, ne morejo biti izvoljeni za člahe istega
nadzorstvenega odbora.
(•) Člani krajevnih upravnih odborov smejo biti
obenem tudi člani glavnega upravnega odbora.

Obveznost^ vršiti funkcije.
Vsak član, ki je s svojim pristankom ш*оЦ*п v
upravo svoje bratovske skladnice, je zavezan vršiti
dolžnost, dokler traja njegova funkcija. Izvzeti so samo
tisti, ki so dovršili 55 let starosti in so zbog bolezni
zadržani, kakor tudi tisti, ki so bili v predhodni funkcij
ski dobi odborski člani.
§ 18.
Trajanje mandatov in funkcij.
(') Mandati skupščinskih delegatov in predstavni
kov delodajalcev kakor tudi funkcije upravnih in nad
zorstvenih odborov trajajo tri leta.
(2) Delodajalci članov upravnih in nadzorstvenih
odborov ne smejo odpuščati'ali preganjati zaradi pra
vilnega izvrševanja njihove dolžnosti po odredbah teh
pravil. Odborski člani izmed delavcev uživajo isto
zaščito kakor delavski zaupniki po zakonu o aač&ti
delavcev.

§ m.
Kako' se volijo delegati in odborski člani.
Volitve delegatov za skupščine in odborskih (Banov.
se vrše po proporcionalnem volilnem sistemu, n*<än teh
volitev pa predpiše minister za šume in rudnike s
pravilnikom.
§ 20.
Sklic in dnevni red skupščin in odborov.
(*) Redno krajevno skupščino skliče krajevni uprav«
§15. .
ni odbor vsako leto najkesneje do,konca meseca marea;
Namestniki odborskih članov in skupščinskih delegatov. redno glavno skupščino skliče glavni upravni odbor
(*) Za vse odborske člane in skupščinske delegate vsako tretje leto v mesecu aprilu; izredne skupščine se
mora biti ustrezno število namestnikov, ki se volijo sklicujejo po potrebi.
-p) Odborske seje sklicujejo predsedniki po potrebi.
kakor odborski člani, odnosno kakor skupščinski dele
(3) Vsak sklic krajevne skupščine se mora objaviti
gati in stopijo na izpraznjena mesta za čas, dokler
trajajo funkcije odborov in delegatov, do prihodnjih na javnem in vsem članom dostopnem kraju vsaj osem
volitev v istem redu, v katerem so po številu dobljenih dni pred sestankom skupščine.
(•) Sklic glavne skupščine se objavlja s pismenim
glasov izvoljeni, odnosno v istem redu, v katerem so po
podjetjih imenovani. Namestniki imajo pravico, zasto vabilom glavnega upravnega odbora po krajevnih uprav- •
pati v sejah in na skupščinah člane in delegate če so ti nih odborih 15 dni pred sestankom skupščine.
(8) Vabila morajo navajati dan in dnevni red.
zbog bolezni zadržani, da bi prišli.
(9) Skupščine otvarja in vodi predsednik, odnosno
(») Če odpade, dokler trajajo òdborske funkcije,
toliko čjanov in namestnikov, da odbor ni več popoln, njegov namestnik in imenuje zapisnikarja, ki pa ni
je dopolniti predpisano število članov in namestnikov z treba da bi bil član bratovske skladnice.
novimi volitvami na prvi prihodnji skupščini.
(7) Če je predsednik ali ves' odbor pod obtotfeo,
izvoli skupščina predsednika skupščine, ki ne sme lSiti
•
' •-' ' ;
§ la
izmed članov upravnega ali nadzorstvenega odbora.
(e) Skupščine sklepajo polnovéljavno, če je pmobia
Volitev predsednikov in podpredsednikov upravnih
polovica ustreznih delegatov-članov; odbori pa sklepajo
in nadzorstvenih odborov.
polnovéljavno, če sta prisotni dve tretjini odbornikov.
(*) Predsednike krajevnih upravnih odborov in glav
(°) Če ni na skupščini prisotna polovica delegatovnega upravnega odbora volijo člani teb. odborov izmed članov, se mora ' sklicati skupščina z isijm dnejr^fen
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redom v 15 dneh in potem sklepa polnoveljavno neglede na število prisotnih delegatov.
(10) Odborske seje se smejo vršiti ob ponovnem
sklicu, brž ko je ugotovljena prisotnost najmanj polovice
članov; vendar pa morata biti prisotna dva odbornika,
ki so ju izvolili delavci.
(") Za polnoveljavne sklepe je potrebna absolutna
večina glasov prisotnih članov; ob enaki razdelitvi glasov
odloči rudarsko oblastvo.
(12) Dnevni red se sme izpremeniti edino z glaso
vanjem. 0 vsaki skupščini in odborski seji se vodi
zapisnik, ki obseza: dnevni red, število prisotnih članov,
storjene sklepe in število glasov, ki so bili oddani za te
sklepe ali zoper nje.
Področje u p r a v n i h organov.
§21.
Področje krajevnega upravnega odbora.
(*) Krajevni upravni odbor ima to-le področje:
upravlja in vodi vse posle krajevne bratovske skladnice, kolikor ne spadajo po teh pravilih v pristojnost
ostalih upravnih organov, in vrši kot pomožni organ
glavnega upravnega odbora izvestne posle za glavno
bratovsko skladnico. Zlasti je dolžnost krajevnega
upravnega odbora, da:
1. upravlja in vodi vse'posle bolniške blagajne, koli
kor niso po teh pravilih izvzeti iz njegovega področja;
2. vodi evidenco zavarovanih članov in jim izdaja
Članske knjižice;
3. kontrolira vse prijave in odjave članov, ki jih je
izvršilo podjetje;
4. zbira, dohodke za vse tri oddelke bratovske
skladnice in pošilja prispevke nezgodne in pokojninske
blagajne, kolikor jih preostane po izvršenih izplačilih,
glavni bratovski skladnici;
5. odreja bolniške podpore po teh pravilih, izpla
čuje te podpore, kakor tudi nezgodne rente in po
kojnine;
6. vodi račune o dohodkih in izdatkih;
7. vodi statistiko bolniške blagajne;
8. sklicuje krajevno skupščino in odreja njen dnev
ni red;
9. zastopa bolniško blagajno pred oblastvi in pri
vatnimi osebami v mejah dobljenih pooblastitev;
10. zbira za nezgodno in pokojninsko blagajno vse
potrebne podatke in jih priobčuje v rešitev glavnemu
upravnemu odboru.
(*) Krajevni upravni odbori so pomožni organi
glavnega upravnega odbora in morajo izvrševati vse
naloge, ki jim jih ta da.
(*) Člani krajevnega upravnega odbora so solidar
no moralno in materialno odgovorni za vsako krajevni
ali glavni bratovski skladnici zlonamerno ali malomar
no prizadeto škodo.
§ 22.
Področje krajevne skupščine.
Krajevna skupščina ima to-le področje:
1. yoli člane krajevnega upravnega in nadzorstve
nega odbora kakor tudi delegate za glavno skupščino;
2. odobruje zaključne račune krajevne bratovske
skladnice in poročilo krajevnega upravnega odbora in
daje o tem razrešnico krajevnemu upravnemu odboru;
•3. kliče na odsovor člane krajevnega upravneea in

nadzorstvenega odbora za škodo, prizadeto krajevni
bratovski skladnici;
4. podaja predloge o izpremembi območja krajevne
bratovske skladnice (§ 3.);
5. odloča o višini prispevka v bolniško blagajno.
§ 23.
Področje glavnega upravnega odbora.
1

C) Glavni upravni odbor ima to-le področje: uprav
lja in vodi vse posle glavne bratovske skladnice, kolikor
ne spadajo po teh pravilih v pristojnost ostalih upravnih
organov in vodi nadzorstvo nad posli krajevnih bratovskih skladnic. Zlasti je dolžnost glavnega upravnega
odbora, da:
1. upravlja in vodi vse posle nezgodne in pokojnin
ske blagajne in tiste posle bolniške blagajne, ki ne
spadajo po teh pravilih v področje organov krajevnih'
bratovskih skladnic;
2. daje navodila in vodi nadzorstvo nad posli bol
niških blagajn kakor tudi nad posli, ki jih vrše krajevni
upravni odbori za glavno bratovsko skladnico, in odloča
o pritožbah zavarovanih članov zoper odločbe krajevnih
upravnih odborov;
3. nastavlja in odpušča uradnike, zdravnike in ostalo
osebje glavne in krajevnih bratovskih skladnic, jim od
reja področje, plače, honorarje, potne stroške in dnev
nice po pravilniku, ki ga predpiše minister za "šume in
rudnike o postavljanju osebja, potnih stroških, dnevni
cah itd. Za nameščence krajevnih bratovskih .skladnic je
zahtevati predhodni predlog krajevnih upravnih odborov;
4. ustanavlja bolnice, kopališča, okrevališča, druga
zdravilišča in gradi potrebne zgradbe, jih upravlja in
sklepa pogodbe z bolnicami in zdravniki, vse z odobri
tvijo rudarskega oblastva;
5. odreja nezgodne rente in pokojnine in odobruje
druge redne in izredne podpore kakor tudi posojila
članom;
6. skrbi za ustanavljanje skladov pri vsakem oddel
ku bratovske skladnice in sestavlja o pravem času pe
riodične matematične bilance nezgodne in pokojninske
blagajne;
7. sklicuje ' glavne skupščine in odreja njih dnevni
red ter o tem obvešča rudarsko oblastvo;
8. sestavlja in predlaga letne zaključne račune in
letni proračun bratovske skladnice, predpisane stati
stične izkaze in poročila in jih pošilja rudarskemu
oblastvu do konca meseca aprila vsakega leta;
9. zastopa nezgodno in pokojninsko blagajno pred
oblastvi in proti zasebnikom;
10. podaljšuje v izrednih primerih na predlog kra
jevnega upravnega odbora podpore, označene v § 63.
teh pravil;
(
11. predpisuje obrazce in knjige za vse bratovsko
skladnice in
12. skrbi, da se denarna sredstva bratovske sklad
nice pravilno nalagajo, in to na način, ki je V območju
glavne bratovske skladnice z zakonom predpisan za
nalaganje denarja mladoletnikov, in daje hipotečna po
sojila po istih pogojih.
(*) Člani glavnega upravnega odbora so solidàrtio
moralno in materialno odgovorni za vsako glavni ali
krajevnim bratov^kim skladnicam zlonamerno ali po
malomarnosti prizadeto škodo.
.,,•.>;;
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(*) Zoper odločbo glavnega upravnega odbora pri
stoji krajevnim upravnim odborom pravica pritožbe v
15 dneh na pristojno rudarsko oblastvo.
§ 24.

da se takoj odpravijo. Po potrebi morajo zaprositi za
posredovanje rudarskega oblastva.
(*) Člani nadzorstvenih odborov imajo pravico, ude
leževati se sej upravnih odborov s posvetovalnim glasom.

Področje glavne skupščine.

§27.

( ) Glavna skupščina ima to-le področje:
1. voli člane v glavni upravni in nadzorstveni odbor
in v razsodišče rudarskega zavarovanja;
. 2. odobruje zaključne, račune glavne bratovske skladnice in poročilo glavnega upravnega odbora na osnovi
poročila glavnega nadzorstvenega odbora in daje o tem
glavnemu upravnemu odboru razrešnico;
3. odloča ha predlog glavnega upravnega odbora o
potrebnih ukrepih zaradi upostavitve predpisanega po
kritja za obveznosti pokojninske blagajne;
4. odloča o zvišanju in znižanju zavarovanih podpor
v dovoljenih mejah;
5. odloča o višini prispevkov za pokojninsko bla
gajno;
6. določa, popolnjuje in izpreminja nevarnostno ta
belo za uvrščanje podjetij v nevarnostne razrede in
odreja tarifo glede prispevkov za nezgodno blagajno;
7. sklepa P izpremembah pravil bratovske skladnice.
(*) Glavna skupščina je najvišji organ glavne bra
tovske skladnice in ima pravico, odločati o vseh vpra
šanjih glavne bratovske skladnice, kolikor tega ta pra
vila ne odrejajo drugače. Ima pravico, klicati člane
glavnega upravnega in nadzorstvenega odbora na
odgovor.

Nameščeno osebje.

J

§ 25.
Področje predsednikov in podpredsednikov
odborov.

upravnih

O Predsedniki krajevnih in glavnih upravnih od
borov ali ob njihovi odsotnosti podpredsedniki kakor
tudi njih namestniki so pooblaščeni, zastopati odbore
proti ostalim upravnim organom, proti oblastvom in za
sebnikom. Dolžni so izvrševati sklepe odborov in skup
ščin in skrbeti, da se opravljajo posli bratovske sklad
nice redno; imajo pa tudi pravico, ustavljati sklepe
svojih odborov, ki nasprotujejo zakonu ali pravilom. V
takih primerih morajo takoj zaprositi za odločbo rudar
skega oblastva.
(*) Predsedniki (podpredsedniki) morajo opravljati
s potrebnim številom nameščencev vse posle bratovske
skladnice^ ki so točno odrejeni s temi pravili in spadajo
v. pristojnost odborov. t
(') Predsedniki (podpredsedniki) so pooblaščeni,
odločati v nujnih stvareh pred sestankom pristojnega
odbora. V takih primerih morajo v prvi prihodnji seji
poročati odboru o svojih odločbah, in zahtevati zanje
njegovo odobritev.
§ 26.
Področje nadzorstvenega odbora.
(') Člani nadzorstvenega odbora morajo občasno
Pregledati knjigovodstvo in skontrirati blagajno, nad
zirati pravilno voditev matice in vobče pravilno poslo
vanje bratovske skladnice.
( s ) Pregledovati morajo letne zaključne račune in
Podajati o tem poročilo, glavni ali krajevni skupščini.
(') Če doženejo nadzorstveni odbori kakšne nepraVilnosti v poslovanju, morajo ukreniti, česar je treba,

Ш

(0 Tekoče posle bratovske skladnice pri podjetju
vodi ustrezno osebje podjetja, ki mu sme glavni upravni
odbor po obsegu dela in materialnih sredstvih odrediti
izvestno nagrado. Pri podjetjih z več ko 800 člani sme
glavni upravni odbor prideliti in nastaviti uradnike bra
tovske skladnice.
2
( ) Za opravljanje poslov pri glavni bratovski skladnici se namesti potrebno število osebja, čigar. službeno
razmerje se uredi s pravilnikom [§ 23., odstavek C),
w
točka 3.].
§ 28.
Povračilo stroškov upravnih organov.
C1) Dolžnosti vseh članov upravnih in nadzorstvenih
odborov kakor tudi skupščinskih delegatov in zastopni
kov se smatrajo za častne.
(2) Posebne nagrade poedinim odborskim členom
odredi lahko glavni upravni odbor izjemoma z izrecno
odobritvijo rudarskega oblastva, če izvršujejo v korist
bratovske skladnice posebne posle, ki bistveno preseza-jo
obseg navadnih poslov članov upravnih organov.
(3) Če se udeležujejo odborski člani, skupščinski de
legati in zastopniki delodajalcev sej in skupščin, imajo
pravico do povračila potnih stroškov in izgubljenih **evnih mezd.
§ 29.
Delitev upravnih stroškov.
0) Celotni upravni stroški krajevnih bratotstih'
skladnic obremenjajo dotične bolniške blagajne.
(s) Upravni stroški glavnih bratovskih skladnic
obremenjajo z eno tretjino nezgodno, z dvema tretji
nama pa pokojninsko blagajno.
( 3 )'Stroške razsodišča rudarskega zavarovanja trgi
obsojena stranka, t. j . dotični oddelek bratovske sklad
nice, o čigar stvari je sodišče razpravljalo, ali pa tožeča
stranka. Upravne stroške trpi nezgodna blagajna.
(4) Podjetja morajo dajati krajevnim bratovskim
skladnicam brezplačno na razpolago potrebne prostore,
kurjavo in razsvetljavo.
III. POGLAVJE.

Državno nadzorstvo.
§ 30. ,
Obseg državnega nadzorstva.
(') Rudarsko oblastvo vrši nadzorstvo nađ vsemi
posli bratovskih skladnic, in to na prvi stopnji prvo
stopno rudarsko oblastvo na sedežu glavne bratovske
skladnice.
(') Nadzorstvo rudarskega oblastva se vrši v ta
namen:
,
1. da se točno izvršujejo odredbe pravil;
2. da se upoštevajo vse okolnosti, od katerih je od
visna varnost tekočih podpor in bodočih obveznosti

• £•.>?••-;
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37. kos.

(3) Rudarsko oblastvo mora potemtakem zlasti nad
z i r a t i izvajanje sanacijskih načrtov, predpisano nalaganje
glavnic in točno prikazovanje poslovanja in stanja imo
vine v zaključnih računih in bilancah. Rudarsko obla
stvo ima pravico, sâmo odrediti izvedbo sanacijskih1 na
črtov,, če jih pristojni upravni organi nočejo skleniti aH
izvršiti.
§ 31.

§34.

(2) Glavni upravni odbori morajo priobčevati v
10 dneh zapisnike o glavnih in krajevnih skupščinah in
sejah glavnih upravnih odborov v overovljenem pre
pisu rudarskemu oblastvu v odobritev. Če rudarsko ob
lastvo v 15 dneh po prejemu zapisnika ne priobči svojih
pripomb, postanejo sklepi, ki so ugotovljeni v zapisniku,
izvršni.
(3) Za zidanje zgradb po § 23., odstavku (*), točki 4.,
se, morajo predložiti načrti s proračuni preko rudarskega
oblastva resortnemu ministru v pregled in odobritev.
•

§ 32.

(*) Zoper rešitve rudarskih oblastev pripada bratovskim skladnicam pravica pritožbe na resortnega ministra
v 15 dneh.
(2) Zoper kazni, ki jih je izreklo rudarsko oblastvo,
izvrševaje nadzorstvo,,je dopustna v istem roku pritožba
na resortnega ministra.
IV. POGLAVJE.

Ustanova razsodišča rudarskega zavarovanja.
§ 35.
Razsodišče rudarskega zavarovanja in njegova
pristojnost.
(') Razsodišče rudarskega zavarovan ja . obstoji ;, na
sedežih vsake glavne bratovske skladnice za reševanje
sporov, ki nastanejo med zavarovanimi .člani, nezgod-r,
niki in upokojenci ali njihovimi pravno pooblaščenimi
sorodniki na eni strani in bratovskimi skladnicami na
drugi strani glede podpor ali odškodnin ob bolezni, ne
zgodah, onemoglosti, starosti in smrti, -ki.so. jih te po-,
slednje v svojem območju dolžne dajati,po. teh pravilih.
(2) Spori o rodbinskem razmerju med umrlim, Čla
nom, upokojencem ali nezgodnikom in tistimi, ki za
htevajo podporo, nezgodno rento ali pokojnino, ne spa
dajo v pristojnost tega razsodišča. Taki spori spadajo v
pristojnost rednih civilnih sodišč.
'•' ' •'•-:

Pravica rudarskega oblastva, prevzeti dolžnosti
upravnih organov.

§ 3 6 .

(3) Če upravni odbori ne bi hoteli izpolnjevati dolž
nosti po teh pravilih ali uprava bratovske skladnice ne
bi mogla iz kakršnegakoli razloga pravilno poslovati,
sme prevzeti in izvrševati te njih dolžnosti rudarsko
oblastvo po posebnem odposlancu na račun dotične bra
tovske skladnice. V takem primeru mora sklicati rudar
sko oblastvo v treh mesecih glavno ali krajevno skup
ščino, da izvoli nov odbor.
, (') Če odbori ne bi hoteli izvoliti predsednika ali če
zavarovani člani in njihovi delodajalci ne bi hoteli voliti
ali imenovati svojih delegatov ali zastopnikov, gre rudar
skemu oblastvu pravica, da to sâmo izvrši.
§ 33. '
Pravice rudarskih oblastév proti elanom upravnih
odborov.
(*) Rudarsko oblastvo sme člane upravnih odborov
prisiliti, da izvršujejo naredbe, izdane v okviru držav
nega nadzorstva, in to najprej s tem, da jim zapreti
denarno kazen, nato pa, če se ne odzovejo, s tem, da
jih "kaznuje v denarju po predpisih teh pravil.
(3) Če se izdane naredbe tudi po ponovni kazni ne
Izvrše, ima rudarsko oblastvo pravico, razrešiti predsed
nika (podpredsednika) upravnega odbora, dolžnosti ali
pa razpustiti dotični odbor,

:••-•'•

Sestava razsodišča rudarskega zavarovanja.

1

- X ) Rudarsko oblastvo ima pravico, sklicevati odbore
in skupščine, kadar je to potrebno v interesu pravilne
voditve bratovskih skladnic. Odposlanec rudarskega ob
lastva je v takih primerih upravičen, predsedovati od
boru ali skupščini.

;•

Pravna sredstva zoper odločbe rudarskih oblastev.

Sestava državnega nadzorstva.
(*) Izvrševaje nadzorstvo, ima rudarsko oblastvo
pravico, vpogledovati vse knjige, račune, evidence, pisma
in spise, skontrirati blagajne in se po svojih odposlan
cih udeleževati skupščin in odborskih sej. Odposlanec
rudarskega oblastva je upravičen, ustavljati vse sklepe,
ki nasprotujejo zakonskim predpisom in tem pravilom.

.

J

( ) Razsodišče rudarskega zavarovanja sestavljajo:
1. predsednik ali njegov namestnik s popolno prav-i
no fakultetno izobrazbo;. ' '
2. dva člana izmed delodajalcev in njihovih zastop
nikov in
. . ; . ' ' . ' . , :
3. dva člana izmed zavarovanih članov.
...
(2) Predsednika in njegovega; namestnika; postavlja
minister pravde in jima odreja nagrade na. zahtevo
resortnega ministra, in ;to prvenstveno.izmed sodnikov,
okrožnih ali višjih, sodišč. na sedežu .glavne bratovske.
skladnice.
•• . .:
.. • .
(3) Glavna skupščina voli člane razsodišča,.., in; to :
dva člana in štiri namestnike izmed delodajalcev- to-.
njihovih zastopnikov, dva člana in štiri namestnike pa
izmed delavcev in nameščencev, , ki so zavarovani naj
manj pet let v vseh treh. oddelkih bratovske skladnice.
(*) Za člana razsodišča sme biti izvoljen samó, kdor:
1. uživa vse državljanske in g'rajânske pravice;
2. je vešč čitanju in pisanju v državnem jeziku in
3. ni mlajši od 30 let.
, . ,
(5) Člani razsodišča ne morejo biti obenem člani
upravnih ali nadzorstvenih odborov.
••
•
:••
(e) Izvoljeni člani razsodišča morajo opraviti pri
sego, ki jo predpiše minister pravde., Dokler izvršujejo
svojo funkcijo pri razsodišču, se smatrajo za javne usluž
bence.
. . . .
7
( ) Predsedniku traja funkcija tri leta, prestane pa'
že prej, če odide s sedeža razsodišča ali če ga ministe*1
pravde razreši.
. .
; "':•'•'•••
:
(8) Članom traja funkcija ^rav tako trHeta, presta-,,
ne pa že prej, Če Član ne izpolnjuje vež pogojev, Öffle'*''

î
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njenih v odstavkih (*) in (*) tega paragrafa, ali če se
kaznuje z razrešitvijo od funkcije.
(e) Člani razsodišča in njihovi namestniki se volijo
redno vsako tretje leto na redni glavni skupščini.
(10) Kolikor je treba dopolniti število članov in na
mestnikov, se vrše potrebne volitve tudi na ostalih
glavnih skupščinah.
, ••
. (") Člani razsodišča, ki so že dovršili tretje funk
cijsko leto pred izvolitvijo novih članov, vrše svojo funk
cijo dalje, dokler se ne izvolijo na njih mesto novi člani.
§ 37.

,

.

;

Dolžnosti članov razsodišča.
, O Člani razsodišča ali njihovi namestniki so dolžni,
kadar so, pozvani na zasedanje razsodišča, udeleževati se
napovedanih sej in vršiti svojo funkcijo. Njih delodajalci
jim morajo omogočiti pravočasni odhod k zasedanju raz
sodišča.
(3) Predsednik ima pravico, kaznovati člane raz
sodišča po § 150., odstavku ( s ). Če prepreči član zase
danje razsodišča z neopravičenim izostankom, ima pred
sednik pravico, da ga obsodi na ,plačilo vseh nastalih
stroškov preprečenega zasedanja.
(s) Ponovno kaznovanega člana razreši predsednik
funkcije.
/(*) Zoper predsednikove odločbe o teh kaznih ni
pritožbe.
(5) Denarne kazni te vrste se izterjajo po upravni
poti in se stekajo v nezgodno blagajno.
. § 38.
Poslovanje razsodišča.
*(') Seje razsodišča so sklepčne, če sta prisotna poleg
p.reJ1,ediiikà najmanj en član izmed delodajalcev in en
oïati izmed zavarovanih članov.
,-. (*) Če pridejo na sejo razsodišča poleg predsed
nika ali njegovega namestnika trije člani, od katerih je
samo eden iz ene skupine, dva sta pa iz druge skupine,
odpade od teh dveh tisti, ki je po letih mlajši.
( s ) Razsodišče sklepa o sodbah: v tajni seji z na
vadno večino glasov na osnovi svobodne ocene doka
zov. Sodba se objavi ' takoj, najkesneje v 15 dneh pa 1 se
mora vročiti pravdnim strankam v prepisu. Sodba mora
obsezati zahtevek, odgovor druge stranke, razloge in
odločbo o glavni stvari in stroških.
(4) Zoper sodbe razsodišča rudarskega zavarova
nja je dopustna pritožba v 15 dneh na vrhovno sodišče
delavskega zavarovanja po zakonu o zavarovanju de
lavčevi
(")' ' Dokler se to sodišče ne ustanovi, je za reševanje
sporov te vrste pristojno kasacijsko sodišče v Beogradu.
(e) Obnova spora je dopustna v enem letu, in to
ob pogojih, določenih v sodnih postopnikih, ki veljajo
n'a ozemlju dotičnega razsodišča.
. (7) Za. izvršitev sodbe je pristojno sodno, odnosno
politično izvršilno oblastvo, kolikor se ne bi mogla iz
vršiti po upravni poti.
(•)' Zapisnikar opravlja pisarniške posle razsodišča;
imenuje ga sporazumno s starešino rudarskega oblas.tva
predsednik razsodišča izmed uradnikov, rudarskega oblastva.'

V. POGLAVJE.

Osnovne odredbe o zavarovaniu.
§39.
Članstvo bratovske skladnice.
(*) Vse zaposlene osebe, neglede na spol, starost,
državljanstvo in vrsto dela, ki spadajo pod dolžnost aavarovanja po §§ 1. in 2., kakor tudi osebe, ki so se po
§ 44. teh pravil prostovoljno zavarovale, se smatrajo za
zavarovane člane pristojne bratovske skladnice.
(!) Vse osebe, navedene v §§ 1. in 2., ne izvsemži
vajencev, pripravnikov in volonterjev, morajo podjetja
poslati k zdravniku bratovske skladnice, preden jih вргеј?mejo v delo, da ugotovi zdravstveno stanje in sposobnost
za delo.
(3) Pregled se sme opustiti, če je bila dotična oseba
že prej zaposlena pri delu, zavezanem zavarovanju po
teh pravilih, in če ni minilo več nego štiri tedne, odkar
je član izstopil iz tega dela.
(*) Podjetje, ki brez predhodnega zdravniškega pre
gleda sprejme osebo v delo ali pa osebo, ki jo je spo
znal zdravnik za nesposobno, mora powniti bratovsM
skladnici vso škodo, ki bi nastala iz tega, če ta Qseba
v mesecu dni oboli.
§ 40.
Delitev članstva.
(*) Po obsegu zavarovanja se dele člani bVatSvlke
skladnice:
1. na polnopravne člane, zavarovane za bolema, ne
zgodo pri delu, onemoglost, starost in smrt;
2. na manjpravne člane, zavarovane za bolezen in
nezgode pri delu.
(3) Med manjpravne člane spadajo v § 39. omenjane
osebe, ki so po § 2. teh pravil izvzete od dolžnosti aa»
varovanja za onemoglost, starost in smrt, med polno
pravne člane pa spadajo vse ostale osebe,• ki so on№njene v § 39.
(a) Osebe, ki so že bile zaposlene pri kakšnem
podjetju kot polnopravni člani, se morajo voditi, če se
sprejmejo pri istem ali drugem podjetju v deio^Jspt
polnopravni člani.
§41.
Častni člani.
(*) Razen članov, označenih v § 40., so še овпоЗД*
telji, ustanovniki in podporniki.
(3) Osnovatelji smejo biti osebe, ki so pomagale e
svojim delovanjem osnavljati in razvijati zavode za za
varovanje rudarskih delavcev. Označi jih rudarsko ob
lastvo.
(3) Ustanovniki so tiste fizične ali pravne osebe, ki
plačajo v bratovsko skladničo enkrat za vselej 10;000
dinarjev.
• - . • • ' .
(4) Podporniki so tiste fizične ali pravne osebe, ki
naklonijo bratovski skladnici kot prostovoljen prispevek
naenkrat najmanj 1000 dinarjev. Med podpornike spa
dajo tudi tiste osebe, ki naklonijo v premični ali nepre
mični imovini ta prispevek v gorenji ali večji vrednosfr?
(5) Ti člani, t. j . osnovatelji, ustanovniki in podpor
niki, nimajo nikakršnih pravic po teh pravilih, razen da
se smejo udeleževati vseh razprav v prospeh bratovske
skladnice.
(") Vsem tem članom se izda diploma, ki jo izdela,
overovi in izroči ministrstvo za šume in rudnjts, od
delek za rudarstvo-
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zaprek -dalj, se mora izpričati z dokazi; sicer je treba
postopati v tem primeru po § 50. teh pravil.

Prijava in odjava članov.
(') Vsako podjetje mora vse zaposlene osebe, za
vezane zavarovanju po teh pravilih, prijaviti krajevni
bratovski skladhici, in sicer v osmih dnéh, ko vstopijo
v delo. Podjetja'1 morajo-v istem roku odjaviti vse tiste
osebe, ki izstopijo iz dela, in prijaviti vse izpremembe,
ki- vplivajo na dolžnost zavarovanja in 'višino prispevka.
(2) Bratovske skladnice predpišejo,'kako je oprav
ljati prijave in odjave.
•...•.;••
•.,-'..':,.

' § 4 3 . •',
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. '."

" , : ".

Začetek in trajanje članstva.
Članstvo oseb, zavezanih zavarovanju, se začne z
dnem, ko nastopijo službo ali delo, prestane pa z dnem,
kó se razreši službeno ali delovno razmerje, kolikor se
zavarovanje ne podaljša prostovoljno.
":' : , :

. ':..' '§44.
•y---"-

M ;

Prostovoljno zavarovanje.

1

(J ) Prostovoljno zavarovanj je dovoljeno:
1. za bolezen: a) upokojencem in nezgodhikom, ki
uživajo pokojnino ali nezgodno rento pri bratovski
skladnici ter žive v območju kakšne krajevne bratov
ske skladnice,:niso pa v nikakršnem delu zaposleni, da
bi nadaljevali zavarovanje po prestanku obveznega za
varovanja; b)..državnim uslužbencem, nameščenim pri
podjetjih ali upravah,' omenjenih, v § 1.; ,
;.. 2. za nezgode pri deiu državnim uslužbencem, na
meščenim pri podjetjih ali upravah, omenjenih v § 1.
(') Obseg podpor'ob prostovoljnem zavarovanju za
bolezen odreja § 65. teh pravil. Prostovoljno zavarovanje
za nezgodo pri delu je popolnoma izenačeno z obveznim
zavarovanjem/ izvzemši samo to, kar se s temi pravili
izrecno drugače odreja.
:
'-'•(*) Članstvo prostovoljno zavarovanih članov se začne
z dnem podane prijave in predpisno vplačanega pri
spevka, prestane pa z dnem' odjave in prestanka plače
vanja.
. §45.
Dopusti,
(') Podjetja smejo dajati članom bratovske sklad
nice dopust samo do šestih :tednov ali zaradi izpopolnje
vanja v njihovi stroki do šestih mesecev, ne da bi se
s tem prekinil čas njih članstva, če plačajo oni sami ali
njihovi delodajalci zanje prispevke za bolniško in pokoj
ninsko'blagajno.
',.•.'•
'.•••'
" •
(a) Če delodajalec noče plačati tega prispevka, mora
podjetje obvestiti bratovsko skladnico o dopustu (§ 42.).
Če v takem primeru ne prevzame član sam plačilne
obveznosti v Qsmih dneh, se čas njegovega članstva za
čas dopusta prekine, in to z dnem, ko se je dopust začel.
§46.;.
Prestop iz enega podjetja v drugo.
H Ob neposrednem prestopu člana bratovske sklad
nice iz enega podjetja v drugo podjetje,, ki spada pod
rudarske zakone v kraljevini Jugoslaviji, ostanejo pra
vice, pridobljene po"teh pravilih pri bratovski skladnici,
ohranjene, če ne traja prekinitev dela dalj ko šest
tednov. Če bi trajala ta prekinitev zbog nepričakovanih.

§ 47.
Čas, prebit na vojaški dolžnosti.
0) Zavarovani člani, ki so pozvani ha vojaško dolž
nost v stalnem kadru ali ob vojnem času, se smatrajo,
da so zâ časa te dolžnosti na dopustu in veljajo zanje
odredbe § 45., če so bili neposredno do nastopa te dolž
nosti neprekinjeno najmanj eno leto polnopravni člani*
(2) Iste odredbe veljajo tudi za člane, ki so pozvani
na vojaško vežbo, vendar samo glede zavarovanja pri
pokojninski blagajni. Odsotnost na vojaški vežbi nima za,
posledico prekinitve članstva pri bolniški blagajni, däsi
se za časa vežbe prispevki v to blagajno ne 'plačujejo.1
§ 48.
Pravne posledice prestanka in prekinitve članstva.
(*) Zavarovanje prestane s prestankom članstva,
razen pravic do zavarovanih podpor, pridobljenih v času
pred prestankom članstva, in razen pričakovanih pravic,
osnovanih v času pred prestankom članstva in ohranje
nih po §§ 49. in 50. teh pravil.
(2) Prekinitev ima iste posledice kakor prestanek
članstva.
§49.

.

.-

Pravice, ohranjene glede bolezni.
0) Osebe, ki so bile najmanj šest mesecev y enem
letu neposredno pred prestankom ali prekinitvijo član
stva zavarovane za bolezen, pa nimajo nikakršnega za
služka, ostanejo še tri tedne" po prestanku ali prekinitvi
članstva zavarovane za bolezen, in to za podpore,'dolo
čene v §§ 63. in 64., izvzemši denarne podpore, .in ..za.'
pogrebnine po § 63., točki 4., in § 64., točki 3. Če so=D'ì|j£
zavarovane te osebe v dveh letih neposredno predV'p.rerx
stankom ali prekinitvijo članstva vsaj leto dni, še po
daljša omenjeni rok na šest tednov. Osebe, ki imajo tri
leta vštevnega polnopravnega članstva, imajo pravico
tudi do denarnih podpor, iz .§§ 63. in 64.-v gore
njem roku.
(2) Pridobljeni čas članstva se ne razveljavlja s pre-.,
kinitvijo članstva, kolikor je izvesten čas članstva pogoj
za podpore iz bolniške blagajne.
§ 50.
Pravice, ohranjene glede onemoglosti, starosti in smrti.
(') Čas članstva kakor tudi pričakovane pravice iz ;
tega zavarovanja se ohranijo še šest mesecev po,pre
kinitvi ali prestanku članstva osebam, ki so bile pred
prekinitvijo'ali prestankom članstva najmanj tri leta
zavarovane za onemoglost, starost in smrt.
(2) Čas članstva in pričakovane pravice se ohranijo^
razen tega tudi še v nastopnih primerih, in sicer:
. 1. oseb, ki so pozvane na vojaško dolžnost, do dv<?k
let po njih razrešitvi od vojaške dolžnosti; .
; V;..
2. osebam, ki so bile zavarovane najmanj šest me
secev, a je članstvo prestalo zbog redukcije dela pri pptj",
jetju, do šest mesecev po redukciji in
. . ' " ' ,.,
3. osebam, ki so bile zavarovane najmanj tri leta»;
a je članstvo prestalo zbog redukcije dela, do enega leta
po redukciji.

8f» IKV
kakršno delo pač opravljajo. Zunaj kategorij so tefacüki
in administrativni uradniki in nameSôenei s 1500 <Mna»ji
ali več mesečne plače.
(*) Člani bratovske skladniee se razvrščajo v na
stopne kategorije:
1. v I. kategorijo: tehniški in administrativni urad
niki in nameščenci z manj ko 1500 dinarji plače na
mesec, pazniki, glavni etrelni mojstri, preddelavci in
odgoditi.
>.. ,•
profesionalni specialisti;
(*) Če se pristojbine za ohranitev pričakovanih pra
2. v II. kategorijo: kopači, topilničarji, strelni moj
vic ne vplačajo v navedenem roku in se odgoditev ni stri (zažigalci min), tesarji, zidarji,, strojniki, mehaniki,
dovolila;, te pravice zapadejo.
elektriki in drugi kvalificirani delavci, vsi šele po do
• (•) Za čas,prekinitve članstva se ne morejo plače vršenem 25. letu starosti, kakor tudi starejši nadnevci
vati prispevki v pokojninsko blagajno.
delavci, kolikor so po službenem redu izenačeni s
, {•> Ohranjeni čas članstva je osnova za odmero po kopači;
kojnin ob: onemoglosti, starosti in smrti in se vračuni,
3. v III. kategorijo: osebe, navedene v točki 2. toga
de se začne pravica, do podpore ali podaljšanje zavaro odstavka, pred dovršenim 25. letom starosti, pomožni ko
vanja prej, nego je iztekel odrejeni rok, določen v tem pači, topilničarji in mlajši kvalificirani delavci, nadalje
paragrafu.
starejši nadnevni delavci z več ko 15 leti vštevnega
§61.
članstva;
4. v IV. kategorijo: jamski vozači in ostali jamski
Obnova.izgubljenih pravic.
delavci, ki niso v višji kategoriji, delavci nadnevnih
Osebam, ki ' vstopijo iznova v članstvo, se vštejejo kopov in starejši nadnevni delavci z manj ko 15 leti
prejšnji časi zavarovanja za onemoglost, starost in smrt, vštevnega članstva;
če iznova dovrše eno leto članstva in če so imeli prej
5. v V. kategorijo: mlajši nadnevni delavci, dninarji
nad tri leta vštevnega polnopravnega članstva.
in delavke, ki so dovršile 25 let starosti;
6. v VI. kategorijo: učenci, vajenci, ostali zaäetaäri
••
• ' • " . • '
§
in mlajše delavke kakor tudi osebe, ki ne dobivajo za
Matične knjige.
svoje delo nobene denarne nagrade.
(8) Po gorenjih načelih razvršča vsaka bratovska
(*) Polnopravni člani bratovske skladnice morajo
, biti vpisani v matico (glavno vpisno knjigo) bratovske skladnica za svoje območje tudi delavce. nerudarekih
skladnice. Manjpravni člani se vpisujejo v posebne obratov.
(*) Prevedba iz višje v nižjo kategorijo pri istem
knjige.
, >,..(») Vsak zavarovani član ima pravico vpogleda v .podjetju ni dovoljena.
matico, dolžan je pa tudi dati vse potrebne podatke za
§55.
nj0no točno voditev in naznaniti vsako svojo in rodbin
(0 Zavarovani dnevni kategorijski zaslužek znaša:
sko ižpremembo. Za dane netočne podatke trpi vsak
zunaj kategorije 50 dinarjev;
član posledice, ki bi odtod nastale.
za I. kategorijo 40 dinarjev;
za
II. kategorijo 34 dinarje;
§ 53.
za III.' kategorijo 27 dinarjev;
Članske knjižice.
za IV. kategorijo 22 dinarjev;
za V. kategorijo 17 dinarjev;
(*) Polnopravnim članom izdajo bratovske skladni
za VI. kategorijo 14 dinarjev.
ce knjižice, ki se glase na ime dotičnega člana in ki
morajo obsezati matično številko in najvažnejše podatka
(*) Po teh kategorijekih zaslužkih' plačujejo svoje
iz prijave kakor tudi v dodatku izpisek iz teh pravil. prispevke vsi člani bratovske skladnice kakor tudi
V knjižice se sme zapisovati, samo to, kar je označeno s podjetja v pokojninsko in nezgodno blagajno. Prav tako
temi pravili, član mora plačati vrednost knjižice. Bra- se odmerjajo po njih pokojnine in nezgodne rente na
tovska skladnica vpiše v člansko knjižico vsakega pol osnovi teh pravil, neglede na to, ali so resnični zaslužki
leta, odnosno pri izstopu ugotovljeno kategorijo in vpla članov večji ali manjši od zgoraj določenih kategorijekih
čane prispevke in priznalnihe,
zaslužkov.
(») če se članska knjižica izgubi, se mora to takoj
(') V bolniško blagajno se vplačujejo prispevki in
javiti pristojni bratovski skladni«, ki poskrbi, da se se odrejajo podpore iz te blagajne pri vsakem podjetju
proglasi izgubljena knjižica za neveljavno in da se za po obstoječih režijskih rednih dnevnih mezdah, ki jih
menja z'duplikatom.
potrjuje rudarsko oblastvo.
(») članu se mora brezpogojno izročiti izpolnjena
(*) Tedenski kategorijski zaslužek je enak šestkrat
članska knjižica z dnem, ko izstopi iz dela* Dokler traja nemu, mesečni petindvajeetkratnemu in letni tristonjegovo službeno razmerje, se mora hraniti članska knji kratnemu kategorijskemu zaslužku.
žica pri podjetju ali bratovski skladnici.
§56' . ' : • • •
§54.
Prestop v višjo kategorijo.
., ',
Kategorije zavarovanih članov.
(*) Ob prestopu zavarovanega člana v višjo dnevno
(*) Zaradi odmerjanja prispevkov in zavarovanih mezdo ali kategorijo na osnovi višje dnevne mezde ali
Podpor se uvrščajo vsi zavarovani člani v. kategorije, zavarovanega kategorijskega zaslužka se odrejajp denar*
(*) Po. rokih, omenjenih v prednjih odstavkih, mo
rajo plačati dotične osebe letno priznalnino za ohranitev
svojih pričakovanih pravic. Ta pristojbina znaša za vsa
kega člana 20 dinarjev na leto in se plačuje vnaprej.
Vplačilo, se mora opraviti najkesneje v treh mesecih po
izteku dotičnoga roka, dalje pa v letnih rokih od tega
dne. Ob težkem materialnem stanju sme glavni upravni
odbor bivšemu članu na njegovo prošnjo plačevanje
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ne podpore iz bratovske skladnice šele po enem mesecu
dni, prebitem v višji kategoriji.
(') Za kategorijski zaslužek pred dnem 1. januar
ja 1925. se jemlje zavarovančev osnovni zaslužek z nje
govo eventualno draginjsko doklado.
§ 57.
Pobiranje prispevkov.
(') Vse tekoče prispevke zavarovanih članov mora
pobirati podjetje tako, da jih odteza ob izplačevanju
zaslužka. Pobrane prispevke s svojimi lastnimi prispev
ki za vse tri oddelke bratovske skladnice mora izročiti
podjetje bratovski skladnici najkesneje do konca pri
hodnjega meseca, nazaj za vsak minuli koledarski mesec.
Če tega ne stori, mu pošlje bratovska skladnica plačil
ni nalog.
(3) Zoper plačilni nalog ima podjetje pravico pri
tožbe na rudarsko oblastvo v 14 dneh po prejemu na
loga. Pritožba plačila ne more odgoditi.
(3) Prostovoljno zavarovani člani, ki hočejo zavaro
vanje nadaljevati ali ki se žele zavarovati na osnovi
§ 44., odstavka ('), kakor tudi člani, ki plačajo sami
prispevke po § 45. teh pravil, morajo položiti v 14 dneh
celotni mesečni prispevek vnaprej.
(*) Članom, zavarovanim za onemoglost, starost in
smrt, ki dobivajo hranarino iz bolniške aH nezgodne
blagajne, se mora odtezati prispevek za pokojninsko
blagajno od hranarine; prispevek podjetja zanje pa se
mora pobrati obenem s prispevki za ostalo zavarovano
osebje. Če član po § 68. ne dobiva hranarine, plača
njegov prispevek za pokojninsko blagajno bolniška,
odnosno nezgodna blagajna.
§ 58.
Obveznost in odgovornost podjetij ob pobiranju
in izročanju prispevkov.
(') Podjetja so sama odgovorna bratovski skladnici
za prispevke zavarovanih članov, :kolikor. je ta po § 57.
upravičena, da jih pobira od podjetij. Podjetje, pa ima
pravico, jih odtezati v odrejeni višini zavarovanemu
osebju ob izplačevanju zaslužka. Če tega ne stori ob
prvem izplačilu zaslužka po dospelosti prispevka, sme
to storiti pozneje samó v тезеси d,m P° prvem izpla
čilu, odnosno v dveh mesecih, če dobiva zavarovani,član
mesečno plačo.
(*) Če podjetje ne pošlje ali ne izroči članskih in
svojih prispevkov v predpisanem roku, mora plačali
za čas zakesnitve 12% obresti od prispevkov, ki jih je
pobralo od zavarovancev, 6% obresti pa od. svojih pri
spevkov in vse stroške, ki bi nastali zbog prisilne
Izterjave.
.(*) Bratovske skladnice morajo vsak primer, ko
podjetje prispevkov ne plača, pravočasno prijaviti rudar
skemu oblastvu, ki odredi zoper ta podjetja ukrepe po
odredbah rudarskega zakona.
§ 59.
Porazdelitev prispevkov na člane in podjetja.
(l) Pri obveznem zavarovanju trpi zavarovani član
polovico celotnega prispevka za bolniško in pokojninsko
blagajno, polovico pa podjetje.
(*) Za nezgodno blagajno mora plačati prispevke v
eeloti podjetje in ne sme za te prispevke od zaslužka

ničesar odtezati niti zavarovanih članov z njimi celoma
ali deloma obremeniti. Prispevki za prostovoljno:zava
rovanje zadevajo v celoti zavarovane člane.
(3) Pogodbe med delodajalci in njihovim osebjem,
ki nasprotujejo gorenjim odredbam, so prepovedane in
nimajo pravne veljavnosti, kolikor bi izpreminjale te
odredbe v škodo-zavarovanih članov. '
§60.

•

.=•••-:•"'

Plažilni nalogi
0) Pravnomočnim plačilnim nalogom bratovskih
skladnic o prispevkih'za obvezno zavarovanje se prizna
va značaj izvršnih (izvršilnih) sodnih odločb»"'•'•••'•' ; ;
(2) Vse terjatve bratovskih skladnic za neplačane
prispevke za obvezno .zavarovanje se izterjujejò nà
zahtevo rudarskega oblastva po upravni,' odnosno pò
sodni poti, kakor druge javne davščine...:
" p
§61,

•

•'"

Zastaranje terjatev.
(*) Terjatve bratovskih skladnic za neplačane pri
spevke zastarajo v petih letih od dne, ko se vroči pod
jetju plačilni nalog.
•• \ '•
(2) Če se né vroči plačilni nalog v treh letih'po
izteku tistega koledarskega leta, na katero se terjatev
nanaša, zastara terjatev že z iztekom omenjenega roka.
,

§ 62.
Posojila članom.

:

Glavni upravni odpor sme dovoljevati na predlog
krajevnih upravnih odborov iz fonda bolniške blagajne
polnopravnim članom bratovske skladnice z najmanj
10 leti članstva enoletna posojila s 6%nimi obrestmi da.
zneska polletnega kategorijskega zaslužka, in ; ndf^oftft
štvo treh polnopravnih članov bratovske skladjiiee. f ä
posojila vračajo dolžniki postopno iz mesečnih zasltiž*
kov, pokojnin ali nezgodnih rent.
VI. POGLAVJE.

Bolniška blagajna.
/.§63.
Zavarovane podpore članom.
(') Bolniške blagajne dajo članom, če obole, najsi
tudi zbog nezgode pri delu, nastopne podpore, dokler
traja bolezen, vendar ne dalj ko šest mesecev, .in, sicer:
.1. od začetka jolezni brezplačno zdravniško pomoč,
potrebna zdravila, zdravljenje v kopališčih, potrebna
obveziva, pomožne priprave, za zdravljenje: naočnike,
berglje, 'kilne pasove, umetne noge kakor tudi OBtale
terapevtične pripomočke vsake vrste, ki jih odredi
zdravnik ' bratovske skladnice.. Ti pripomočki.. se. smejo,
pustiti bolnim članom, tudi nad šest mesecev, dokler so
jim potrebni;
••••-.;...,
2. hranarino, če je združena bolezen z nesposob
nostjo za pridobivanje in traja dalj ko tri dni, za Čae
pridobitne nesposobnosti od dne, ko član oboli in po
stane nesposoben za delo, v znesku dveh tretjin obstoječe
redne režijske dnevne mezde;
'•:.••• '•'••
3. ob porodu članicam:
. ..-•'!

a) potrebno babiško pomoč in zdravljenje;
§ 63., odstavka ('), in § 73. ieh pravil, dokler иваје
b) porodniško podporo za čas 12 tednov, in to 6 pravico do plače.
tednov pred porodom in 6 tednov po porodu, s tremi
(2) Prostovoljno za bolezen zavarovani člani imajo
četrtinami obstoječe redne režijske dnevne mezde; do 1 samo pravico do podpor, označenih v § 63., odstavku (*),
te podpore zavarovana članica nima pravice, če v tem točkah 1., 3.a in 4., in § 64., izvzemši denarno podpoto
času prislužuje;
pod točko 2. odstavka (*) istega, paragrafa.
c) podporo za dečjo opremo v znesku 150 (sfo in
(3) Članice, ki dobivajo porodniško podporo, п&вмф
petdeset) dinarjev za vsako rojeno dete, če živi vsaj
ob istem času pravice do hranarine.
tri dni;
(*) Zavarovane članice imajo pravico do porodniške
č) podporo za hrano otroka zavarovani članici za
podpore samo, če so bile v teku leta pred porodem
12 tednov, ko prestane porodniška podpora, v dnevnem
članice vsaj devet, mesecev. Prav tako se daje podpora
znesku po 3 (tri) dinarje. Krajevne bratovske skladnice
iz
§ 64., odstavka i1), točke 2., samo članicam, ki imajo
Janko ustavijo to podporo tisti zavarovani članici, ki na
v poslednjem letu pred porodom vsaj devet meseišev
poziv ne prinese otroka k zdravniku v pregled ali se
članstva.
ne ravna po navodilih in naredbah krajevnih bratovskih
(5) Član, ki je pozvan na vojaško vežbo, nima no
skladnic, odnosno zdravnikov teh ustanov;
4. pogrebnino, če zavarovani član umre, in sicer v bene pravice do zavarovane podpore, če oboli v času
tridesetkratnem znesku obstoječe režijske redne dnev vojaške vežbe. Ko vojaška vežba mine, pa pridobi iznova
pravico do teh podpor^ \n to tudi za bolezen, kd jo je
ne mezde.
(') V izrednih primerih sme glavna bratovska sklad- zadobil na vojaški vežbi. Njegova pravica do podpor za
nica na predlog krajevnih odborov po količini razpolož- rodbinske'člane traja tudi za čas vojaške vežbe.
nih materialnih sredstev za 12 mesecev podaljšati pod
§ 68.
pore, označene v odstavku (»), točkah 1. in 2., tega člena.
s
( ) Osebe zunaj kraljevine Jugoslavije nimajo pra
Podpore ob izolaciji.
vice do teh podpor, razen če so tamkaj službeno zapo
(*) Hranarina se mora izplačevati tudi, č ? je oblik
slene aH če je z mednarodnimi pogodbami kaj drugega J stvo člana izoliralo zbog obče nevarne kužne ali nalez
dogovorjeno.
'
ljive bolezni in če izgubi član zato možnost zaslužka.
§64.
Tedaj se izplačuje hranarina, dokler traja izolacija, najtdalj pa šest mesecev.
аЛчЈг...
Zavarovane podpore rodbini.
(2) V tem primeru zahteva bolniška blagajna za iz
nW/^j^Zena in otroci zavarovančevi .do dovršenega
plačane
hranarine povračilo od države iz kreditov, ki
ie.,;leta starosti imajo pravico do spodaj navedenih pod
so
določeni
za zatiranje kužnih bolezni.
por, ostali rodbinski člani pa imajo to pravico samo, če
nimajo nikakršnih dohodkov in žive z zavarovancem v
§67.
skupnem gospodinjstvu in jih izključno on vzdržuje iz
svojega zaslužka, kar je treba dokazati z oblastvenim
Izplačevanje podpor.
:
ipotrdilom:
'
(') Hranarina, porodniška podpora in podpora zA
1. ob bolezni: do brezplačnega zdravljenja, zdravil hrano se mora plačevati za nazaj istočasno, ko se vrši
in potrebnih pomožnih priprav za šestmesečno zdrav redno izplačilo dnevnih mezd ali plač pri tistem pod
ljenje, toda samo toliko časa, dokler ima tudi zavaro jetju, pri katerem je zavarovani član zaposlen, ali pa
vani član pravico do podpore;
tedensko za nazaj — po zahtevi zavarovanega člana.
2. ob porodu: do potrebne babiške pomoči in zdrav
(2) Podpora za dečjo opremo se mora izplačati tri
ljenja, do porodniške podpore za čas štirih tednov dni po rojstvu živega otroka. , - . . ' .
pred porodom in štirih tednov po porodu v znesku po
. (3) Pogrebnina se izplača zakonskemu drugu, če pa
1'50 dinarja na dan kakor tudi do podpore za dečjo
tega ni, preostalim rodbinskim članom, ki so oskrbeli
opremo po § ,63., odstavku (*), točki 3., pod c);
pogreb, ko predlože smrtni list ali potrdilo oblastva.
3. če rodbinski član umre: do pogrebnine, ki jo Če umrli član ni imel sorodnikov ali če ti ne bi bili
odmeri krajevni odbor po krajevnih razmerah.
oskrbeli pogreba, poskrbi bolniška blagajna za njegov
(2) Pogrebnina ne sme presezati: za zakonskega pogreb do zneska pogrebnine, označene v § 63., točki 4.,
druga 500 dinarjev, za novorojeno dete 100 dinarjev, za teh pravil.
otroka do 4 let 150 dinarjev, za otroka do 16 let 250
§ 68.
dinarjev in za roditelja 300 dinarjev.
Zdravljenje v bolnicah.
. . (?) Za člane zavarovančeve rodbine se smatrajo: po
ročeni ali iz opravičenih razlogov neporočeni mož ali
0 . Namesto podpore, ki je predpisana v § 63., pod
takšna žena, zakonski otroci članov in članic, nezakonski
točkami 1. in 2., 3. a in b, ali v § 64., pod točkama 1. in
Ptrpci članic, nezakonski otroci članov, priznani od očeta 2.,-daje lahko bratovska skladnica zdravljenje v bolnici:
ali zakonito posvojeni, roditelji, ded in babica, vnuki,.
1. tistemu bolniku, ki živi y zakonu ali s članom
bratje in sestre zavarovanega člana.
• svoje rodbine v skupnem gospodinjstvu ali ki je drugače -.
iz kateregakoli razloga, lahko deležen zadostne domače :
oskrbe, samo tedaj, če. oboleli član zdravljenje v bolnici
§65. '
zahteva ali če je bolezen nalezljiva ali takšnega značaja,
,••;.•.-. Omejitev pravice do podpor.
da je treba zdravljenja v bolnici, ali če se bolnik ne
f1) Uradniki, pazniki in drugi člani z•: mesečno ravna po zdravniških nasvetih in' s tem ozdravitev
>•;.'•,Plačo,- ki dobivajo ob bolezni tudi še nadalje svojo plačo, zavlačuje;
^ioiajo pravice-do hranarine ne do izredne podpore iz
2. vsakemu drugemu bolniku brezpogojno.
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(г) Z brezplačnim zdravljenem v bolnici je razu
meti brezplačno odpremo bolnikovo v bolnioo kakor
tudi. potne stroške za povratek iz bolnice k podjetju.
(3) Rodbinski člani zavarovanega člana, ki nimajo
zaslužka in žive ž njim v skupnem gospodinjstvu ter jih
on sam vzdržuje iz svoje dnevne mezde ali plače, dobi
vajo, dokler traja oskrba člana v bolnici, polovico hranarine, ki bi mu šla, ko bi bil v domači oskrbi. Ce oboleli
član nima rodbine, mu pripada za čas oskrbe v bolnici
tisti del hranarine, ki preostane, ko se poravnajo pri
stojbine v bolnici.
§ 69.
Stroški zdravljenja v bolnici.
(*) Bratovska skladnica plača po najnižji taksi stro
ške bolničnega zdravljenja zavarovanih članov v javnih
domačih bolnicah, na klinikah in babiških Šolah, in to
samo, če je poslala člana na zdravljenje ali če je nak
nadno pristala na tako zdravljenje. Bratovska,skladnica
odredi hkratu v obeh primerih trajanje zdravljenja, toda
najdalj do tistega dne, ko mora prestati podpora, dolo
čena s temi pravili.
(2) Ob istih pogojih plača bratovska skladnica stro
ške zdravljenja v bolnici za -rodbinske člane najdalj za
štiri tedne.
(3) Stroške bolničnega zdravljenja v zasebnih bol
nicah in zdraviliščih plača bratovska skladnica po
pogodbi.
§70.
Uporabljanje posebnih zdravnikov in zavodov.
(*) Če si vzame član posebnega zdravnika, h kate
remu ga ni poslala bratovska skladnica, ali če se zdravi
v zasebni bolnici ali v zdravilišču, s katerim bratovska
skladnica ni sklenila predhodne pogodbe za zdravljenje
svojih članov, zadevajo stroški, ki jih povzroči to zdrav
ljenje, bratovsko skladnico samo v dokazano nujnih pri
merih, in to samo v višini stroškov, označenih v § 69.
(s) V takšnih nujnih primerih se izplačajo članu
dokazani stroški zdravljenja in hranarine za čas delovne
nesposobnosti, kar mora potrditi zdravnik bratovske
skladnice.
§ 71.
Pravica do podpore, Se član ienova oboli.
Člani, ki izčrpajo v času, ko traja bolezen, vso pod
poro, ki jim pripada po teh pravilih, smejo dobiti, če
obole iznova za isto boleznijo, novo podporo šele, ko
so bili po prestanku uživanja prve podpore najmanj
osem tednov na delu, t. j . sposobni za pridobivanje in
bili člani bratovske skladnice.
§72.

^ :

Zmanjšane podpore članom po njih krivdi.
(') Člani bratovske skladnice, ki so nalašč ali s tem,
đa so se po svoji krivdi udeležili pretepa in prepira, ali
e pijančevanjem povzročili bolezen sebi ali domačinom,
imajo pravico, samo do brezplačnega zdravljenja, potreb
nih zdravil in drugih terapevtičnih pripomočkov.
(*) Vselej, kadar ugotovi zdravnik, da je nastala
taka bolezen iz teh vzrokov, je treba to v bolniškem listu
zaznamiti.
,(*) Hranarina in porodniška podpora se smeta od
tegniti tudi tedaj, kadar se bolni član nalašč ne ravna
po zdravniških nasvetih in e tem ozdravitev zavlačuje.

(*) Člani, ki so oškodovali bolniško blagajno s simu
lacijo ali kako drugače, morajo plačevati tej blagajni
dvojne prispevke, dokler ne poravnajo prizadete škode;
o tem odločajo krajevni upravni odbori.
(5) Pritožbe zopar take sklepe krajevnih upravnih
odborov se vlagajo v 15 dneh po priobčltvi na glavno
bratovsko skladnico, katere odločbe so izvršne.
§ 73.
Izredne podpore.
Krajevni upravni odbori smejo odrejati izredne en
kratne podpore iz bolniške blagajne članom, če zbog
bolezni v hiši žive v bedi in če imovina bolniške blagaj
ne to dopušča. V teh primerih mora krajevni uprav
ni odbor izposlovati odobritev od glavnega upravnega
odbora.
Zastaranje pravice do podpor.
Pravica do podpor iz zavarovanja za bolezen zastara
članu v enem letu od dne, ko mu je bilo treba podporo
izplačati.
§75.
Zabranjeni pravni posli in dejanja glede bolniških ;
podpor.
(') Terjatve, ki pripadejo po teh pravilih zavarova
nemu članu ob bolezni, se ne'morejo prenesti na druge
osebe, niti zastaviti, zarubiti ali pobotati. Noben pïàviii
posel, s katerim se odjemlje zavarovanemu članu ^bolniška podpora celoma ali deloma, nima pravne veljave.
(») Od tega pravila so izvzete terjatve bratovske
skladnice za prispevke, ki jih mora obvezno zavarovani
član sam plačati za pokojninsko blagajno. Razen .tega
so izvzete tudi terjatve bratovske skladnice za povračilo
škode, ki bi jo prlzadelbratovski skladnici zavarovani
član s simulacijo aH po kakršnikoli nedovoljeni poti.
(») Odtegljaj za tako povračilo ne sme biti večj' >d
četrtine dnevne hranarine ali porodniške podpore- ali
polovice pogrebnine.
§'76.
l

( ) Ce je dala bratovska skladnica svojim članom
kakšno podporo, ki jo je МГ dolžan dati kdo drugi,, ima
pravico, da zahteva povračilo za izdano podporo.
(s) Če je nastala bolezen zbog tega, ker ni ukrenil
delodajalec ali po njem pooblaščena' oseba po pristojnem
oblastvu odrejenih odredb za zaščito zdravja in 'življenja
zaposlenega osebja, je delodajalec dolžan povrnit*'bratov;*
ski skladnici stroške bolezni in postopanja. '
*
(») Če pristoji članu zbog bolezni pravica do/ po
vračila proti kakšni drugi osebi, preide njfegoya terjatev
do гпезка njemu danih podpor na bratovsko";/skladnico.
(4) Za terjatve bratovske skladnice iz teh regresnih,
pravic je pristojno redno sodišče. Takšne terjatve za
starajo v treh letih od konca letä, v katerem je bolezen
prestala.
(B) Stroške za zdravljenje zavarovanih članov in njih
rodbinskih članov za venerične bolezni, ' trahom, urnobolnost, steklino, tuberkulozo, malarijo in ; epidemica
bolezni povrača bratovski skladnici država, kolikor, je pO;
dosedanjih predpisih zavezana, trpeti te stroške.
:-•

m. koe.
§ 77.
Dohodki bolniške blagajne.
Dohodki bolniške blagajne so:
1. redni prispevki zavarovanih članov;
" " 2 . redni prispevki podjetij;
3. obresti donosno naložene imovine in dohodki od
nepremične imovine;
4. denarne kazni, ki jih nalože zavarovanemu osebju
podjetja po službenem redu ali glavni upravni odbor pq
predpisih teh pravil;
5. darila, volila in drugi nepričakovani dohodki.

(3) Za nezgodo se SBftvtfca tudi zastrupitev s s e 
cern, živim srebrom in fosforjem, strapeoimi pjirai in
dr.. če se je zasteueä zavarovanec pri delu.

"§si.
Zavarovane podpore članom.
Za nezgodo, ki je zvezana s telesno poškodbo, pri
pada zavarovanemu članu ta-le odškodnina:.
1. brezplačna zdravniška pomoč, zdravila in pomož
ne priprave za zdravljenje tako, kakor je predpisano
v

§ 78.

(') Višino prispevkov za bolniško blagajno odmerja
krajevna skupščina, odobruje jo pa glavni upravni
odbor po krajevnih razmerah in po imovinskem stanju
bolniške blagajne, toda v višini najmanj 4% in največ
10% določenih režijskih rednih dnevnih mezd. Polovica
teh prispevkov zadeva zavarovane člane, polovica pa
podjetja.
' '(*) Za osebe, ki ne dobivajo za delo nobene denar
ne _ nagrade, plačuje podjetje oba'dela prispevkov po
najnižji obstoječi režijski redni dnevni mezdi.
(3) V času, ko je zavarovani član zbog bolezni ne
sposoben za pridobivanje in ne prejema zaslužka, ni
dolžan niti on niti njegov podjetnik plačevati prispevkov.
(4) Uradniki, pazniki in druge osebe z mesečno
-plačo, katerih pravice do bolniških podpor so omejene,
ć-Elačnjejo polovico prispevka, določenega za ostale čiane;
фay., .toliko plačujejo tudi podjetja.
(6) Prostovoljno zavarovani plačujejo celotne pri
spevke, določene za člane.
§ 79. •

Kontrola bolnikov.
(*) Organi krajevnih upravnih odborov morajo sami
ali pa po kontrolorjih nadzirati člane, ki uživajo bol
niško podporo, in skrbeti za to, da se ravnajo bolni
člani po odredbah teh pravil, zlasti pa paziti, da. se ne
dela bolniški blagajni škoda è simulacijo.
(s) Svoja opažanja v tem pogledu morajo kontrolorji
takoj prijaviti krajevnemu upravnemu odboru, ki mora,
Če ugotovi krivdo, postopati po § 72. teh pravil.
VIL POGLAVJE.

§

63,;

2. C a n a r i n a po § 63., točki 2., do konca zdravlje
nja, največ pa do konca desetega tedna po. poškodbi;
3. nezgodna renta, dokler traja nesposobnost za
delo ali zmanjšana .sposobnost za delo, izza 11. tedna ali
še prej, če izplačevanje hranarine, omenjene y točki 2.,
prej prestane.
§ 82.
Nezgodna renta.
(*)'Če je zavarovanec popolnoma nesposoben za
delo, znaša nezgodna renta, dokler traja ta nesposobnost,
^iot popolna odškodnina zavarovani kategorijski zaslužek
poškodovanega člana.
(2) Če je sposobnost poškodovanega člana za delo
deloma zmanjšana, mu pripada za čas, dokler traja
zmanjšana delovna sposobnost, tisti del popolne nezgod
ne rente, ki sorazmerno ustreza izgubljeni sposobnosti
za delo. Do take delne odškodnine pa ima poškodovanec
pravico samó, če se je zmanjšala njegova sposobnost za
delo nad 10%. . •.
(3) Če zadene zavarovanega Člana, ki uživa delgo
nezgodno rento, nova nezgoda, je treba' odrediti odškod
nino na osnovi vseh. posledic nezgod in po zaslužku, ki
se je vzel za osnovo odmeri prve nezgodne.rente, razen
če je bil poškodovancev kategorijski zaslužek ob Času
poslednje nezgode večji.
' '' ' ''
(4) Če je postal poškodovani član zbog ; nezgode ne
samo za delo nesposoben, nego je tudi tako onemogel,
da mu je treba stalne oskrbe in strežbe, se mu.mora
nezgodna renta za čas, dokler traja onemoglost,, zvišati
za največ tretjino njegovega kategorijskega zaslužka.
§ 83.

Nezgodna blagajna.

Zavarovane podpore za rodbino.

§80/
Namen nezgodne blagajne.
(.') Namen nezgodne.blagajne, je, vsem članom bratovskè skladnice, (polnopravnim in manjpravnim) povrniti tisto škodo, ki nastane zbog telesne poškodbe,
rodbini in sorodnikom pa dati podporo po smrti, povzročeni z nezg-ođo, če je zadela nezgoda zavarovanca pri
delu ali pri poslu, ki ga je opravljal po podjetnikovem
nalogu ali nalogu njegovega predstavnika ali v interesu
Posla. ; .
. :{') Prav tàko se mora, priznati odškodnina tudi za
ö&zgodo, ki je zadela zavarovanca na poti od stanovanja
do delbvišča in nazaj, če. j e d i l a povzročena na redni.in
običajni, ne pa na stranski poti, kamor je šel po .lastnih
opravkih ali' iz kateregakoli drugega novoda.

0) Če zavarovanec zbog nezgode umre, se mora pri
znati neglede na čas, ko je smrt nastopila, razen odškod
nine, ki mu gré po §§ 81. in 82., tudi še:
1. pogrebnina v znesku, ki je odrejen v § 63.;
2. podpore in pomoči,„odrejene v § 64. pod 2. vdovi
umrlega člana, če porodi pred iztekom devetega meseca
po njegovi smrti;
3. letna nezgodna renta, ki se mora izplačevali po
kojnikovim rodbinskim, članom od dne njegove; smrti.
, C) Če zavarovani član, ki uživa delno nezgodna
rento, umre zbog ponovne poškodbe, se odredi nezgodna
renta rodbini, po. zaslužku, ki џе je. vzel za osnovo od
meri nezgodne rente.ob.prvi poškodbi,; razen.če je,,bil
njegov kategorijski zaslužek'o.b času ponovne nezjode
večji,
'

37. kos.

Ö72
§ 84.

§88.

Nezgodna renta rodbinskih članov.

Nezgodne rente drugih sorodnikov.

(*) Nezgodna renta za vdovo (§ 64.) znaša do njene
smrti ali ponovne omožitve tretjino letnega zavarovane
ga kategorijskega zaslužka zakonskega druga, ki je umrl
zbog nezgode, odnosno tretjino nezgodne rente zakonskega dfuga, ki je umrl kot nezgodnik.
(3) Nezgodna renta za vdovca, čigar žena je bila
zavarovana in ga je vzdrževala zbog njegove popolne
ali delne nesposobnosti za delo iz svoje dnevne mezde
ali plače, znaša, dokler traja njegova delovna nesposob
nost, tretjino letnega zavarovanega kategorijskega za
služka žene, ki je umrla zbog nezgode, toda samo, Če je
bil zakon sklenjen pred to nezgodo.
(s) Nezgodna renta za preostale otroke (§ 64.) znaša
do dovršenega 16. leta za vsakega otroka četrtino za
varovanega letnega kategorijskega zaslužka roditelja,
umrlega zbog nezgode, odnosno četrtino nezgodne rente
roditelja, ki je umrl kot nezgodnik.
(*) Za sirote brez roditeljev in za otroke, ki so
osiroteli pozneje, znaša nezgodna renta za vsakega
otroka tretjino kategorijskega zaslužka, odnosno tretjino
nezgodne rente, če je bil roditelj nezgodnik.

(*) Roditelji, ded in babica zavarovanega člana, ki
je umrl zbog nezgode, dobivajo, če je za njih vzdrže
vanje umrli član povsem skrbel iz svoje dnevne mezde
ali plače, letno nezgodno rento do smrti, odnosno dotlej,
dokler so navezani na pqdporo, v znesku tretjine. pokoj
nikovega zavarovanega letnega kategorijskega zaslužka.
(s) Vnučad, bratje in sestre, če jih je vzdrževal
umrli član povsem iz svoje dnevne mezde ali plače,
dobivajo nezgodno rento prav tako v znesku' tretjine
zavarovanega kategorijskega zaslužka do dovršenega
16. leta starosti.

§ 85.
Omejitev pravice do vdovske nezgodne rente.

/

§89.

Omejitev višine nezgodne rente rodbinskih članov
in drugih sorodnikov.
(') Nezgodne, rente preostalih ne smejo skupaj presezati vsega pokojnikovega zavarovanega kategorijskega
zaslužka, odnosno, nezgodne rente umrlega nëzgodnika.
Če bi bil znesek nezgodnih rent večji, se mora nezgodna
renta zakonskega druga.in otrok sorazmerno znižati.
(2) Roditelji, ded in babica, bratje in sestre imajo
pravico samo, če in kolikor nezgodne rente'preživelega
zakonskega druga in preostalih otrok ne dosezajo naj
višjega zneska. Njih nezgodne rente ne smejo skupaj
presezati tretjine zavarovanega kategorijskega zaslužka.
V takem primeru imajo roditelji pravico do nez'^/re
rente pred dedom in babico, ta pa pred vnučadjo ih tipred brati in sestrami.

(') Vdova nima pravice do vdovske nezgodne rente:
1. če se je poročila z umrlim članom po nezgodi,
razen če ima iz tega zakona zakonske ali pozakonjene
otroke;
§90.
2. če je od umrlega člana zakonito razvedena ali če;
Je živela neposredno pred njegovo smrtjo šest mesecev,
Izguba pravice do povračila in nez^ndne. r«nte.
ločeno od njega, razen če ima pravico do vzdrževalnine,
Če je poškodovani zavarovanec namerno povzročil
ki ji jo je sodišče polnoveljavno prisodilo; v tem pri
poškodbo,
izgubi vsako pravico do'odškodnine za.svojo
meru se prizna'nezgodna renta največ do zneska pri
poškodbo.
Če pa poškodovanec umre, dobiva njegova
soj ene vzdrževalnine;
rodbina vendarle podpore in nezgodno rento po teh
3. neporočena žena, če ni živela pred nezgodo šest
•pravilih. ."••'•'
'
; ; ' : : '
mesecev z umrlim članom v skupnem gospodinjstvu,
:
§9i.
'_";/;•
razen če mu je v tem času porodila živega otroka.
:
(*) Če je več žen, ki imajo pravico do vdovske ne
Izračunavanje letnega kategorijskega zaslužka
zgodne rente, se deli znesek mednje po enakih delih.
. in izjemna osnova nezgodne rente.
(') Vdova izgubi pravico do vdovske nezgodne rente,
(') Kategorijski letni zaslužek po teh pravilih je
če živi več ko leto dni v nezakonskem razmerju. V takem
enak tristokratnemu znesku povprečnega dnevnega
primeru dobi odpravnino px> § 86.
kategorijskega zaslužka poškodovančevega v poslednjem
letu pred nezgodo. Če pa ni bil poškodovanec v letu
§ 86. .
. •
pred nezgodo zavarovan niti 30. tednov, se izrr ii
povprečni znesek kategorijskega zaslužka na podstavi
Odpravnina vdove.
30 tednov tako, da.se vzame za čas, kolikor ga je manj
Vdova, ki uživa nezgodno rento, dobi, če se iznova od 30 tednov, v račun kategorijski zaslužek tistih name
omoži, .odpravnino v znesku enoletne svoje nezgodne ščencev, ki so opravljali to. delo v istem ali sličnero
poslu iste vrste, in ob istem času.' .
rente.,
(=) Vajencem, pripravnikom in osebam, ki zaradi
.'•".:
§
nedovršene izobrazbe vobče ne dobivajo plače .ali dnev
Posebne odredbe za nezgodne rente otrok.
ne' mezde ali pa dobivajo manjšo od navadne,.se.mora,
; (*) Če ostanejo otroci brez očeta in matere in sta Če je njih sposobnost za delo. zmanjšana preko tr.etjine
in če umrjèjo v letu, v katerem bi dovršili 18.. leto
bila oba roditelja zavarovana, je vzeti za osnovo njih
starosti,
odnosno, v tistem, v katerem bi po tem letu
nezgodne rente kategorijski zaslužek tistega roditelja,
dovršili izobrazbo, po službeni dolžnosti zvišati odrejena
ki je imel večji zaslužek.
nezgodna renta tako, da. se vzame za osnovo izračunu
'(») Če se oskrbujejo . otroci, ki uživajo nezgodno
nezgodne rente, povprečni kategorijski zaslužek popol
rento, ob javnih stroških v zavodu, je njih nezgodno
noma plačanih nameščencev. ; iste 'starosti., ki opravi, ia jo
rento za čas, dokler bivajo v zavodu, nalagati obresto- isti posel, ki se ea je poškodovanec
ali pokojnik ' učil.
nosno v njihovo korist.
8 7

Zdravljenje poškodovanega ciana.
(*) Za zdravljenje poškodovanega člana skrbi pri
stojna bolniška blagajna, dokler ne ozdravi popolnoma.
2
( ) Ce poškodovanec zdravljenje namerno ovira ali
zavlačuje, ga sme poslati bratovska skladnica na račun
njegove nezgodne rente v bolnico ali zdravilišče. Tedaj
pa se mora plačevati njegovim rodbinskim članom, ki
nimajo zaslužka in žive z njim v skupnem gospodinj
stvu, polovica hranarine.
3
( ) Če je po zdravniškem mnenju za ugotovitev poškodovančeve pravice do odškodnine potrebno opazo
vanje v bolnici ali zdravilišču, se sme to odrediti ob
stroških nezgodne blagajne.
(*) Če se poškodovanec brez opravičenih ali drugih
važnih razlogov ne pokorava odredbam bratovske skladnice, mu sme ta deloma ali popolnoma odtegniti ne
zgodno rento. Isto pravico ima bratovska skladnica tudi,
če se poškodovanec brez važnih razlogov noče dati zdrav
niški pregledati, da bi se ugotovila njegova nesposobnost
za delo.
5
( ) Po končanem zdravljenju sme odrediti bratov
ska skladnica poškodovancu, toda l e ' z njegovim pri
stankom, namesto nezgodne rente brezplačno vzdrževa
nje in oskrbo v zdravilišču.

nik, za čigar postopaiHJe je detedagfttee odgovoren, a
kazensko obsodbo spoenati za fcproega gtede nastale
nezgode, je tak delodajalec dolžan dati a&vairov««emu
članu ali njegovim rodbinskim članom odškodeifto.
2
( ) Odškodnina se sme zahtevati v takih primerih
samo za tisti znesek, za katerega preeeaa odškadjifena,
prieojena po redni sodni poti, odškodnino, ki pripada
zavarovanemu članu ali njegovim rodbinskim čiaocm po
teh pravilih.
§96.
Regresne pravice.
Če pristoji zavarovanemu članu ali njegovim rod
binskim članom zbog nezgode pravica do odškodnine
proti tretji osebi, preide ta pravica na bratoveko skladnico do zneska dejanski izdanih podpor in odškodnin.
§97.
ustvarjanje pravice do odškodnine s civilno pravdo.
(*) Pravica do odškodnine, omenjene v §§ 95. in 96.
teh pravil, se lahko ostvarja s civilno pravdo tudi brez
izvršne kazenske obsodbe, če take obsodbe ni bilo moči
doseči zbog. tiste osebe, ki je po svoji krivdi ali malo
marnosti poškodbo povzročila.
(-') Terjatve bratovske skladnice po §§ 94. in 96.
zastaraio v takem primeru v treh letih po nezgodi.

§93.
Razdelitev stroškov za zdravljenje in hranarine.

§98.

(*) Vsi stroški, ki jih povzroči zdravljenje in izpla
čevanje hranarine, zadevajo izza petega tedna nezgodno
blagajno, dotlej pa bolniško blagajno.
(2) Na račun nezgodne blagajne gre tudi pogreb
nina zavarovanega člana, ki je umrl zbog nezgode.
(3) Če je treba zdravljenja poškodovanemu članu,
ki je po § 2. izvzet od dolžnosti zavarovanja za bolezen,
se mu vendar mora dati podpora po točkah 1. in 2.
§ 81. V takem primeru pa je delodajalec dolžan, povrniti
bratovski skladnici vrednost izdanih podpor do konca
četrtega tedna.
§ 94.

Prijavljanje in preiskovanje nezgoa.

1

Odgovornost podjetja.

(*) Če je delodajalec ali njegov zastopnik nezgodo
namerno povzročil, mora povrniti bratovski skladnici
vse stroške nezgode.
(2) Če se je pripetila nezgoda vzato, ker delodajalec
ali njegov zastopnik ni ukrenil varnostnih odredb,
predpisanih po zakonu ali pristojnem oblastvu, mora
povrniti delodajalec bratovski skladnici vse stroške, ki
nastanejo zbog te nezgode.
(3) Bratovska skladnica sme zahtevati v takih pri
merih glavnično vrednost njej priznane odškodnine.
(*) Za terjatve bratovske skladnice po tem paragrafu
je pristojno redno sodišče. Te terjatve zastarajo čez tri
leta od' dne izvrsnosti kazenske sodbe, s katero se ugo
tavlja krivda ali malomarnost delodajalčeva ali njego
vega zastopnika.
.
.
§ 95.
Odgovornost za popolno odškodnino.
(*) Delodajalec ni dolžan, dajati odškodnine zbog
nezgode pri delu poškodovanim, delavcem in nameščen
cem, ki so zavarovani po teh pravilih, in tudi ne članom'
'• njihovih rodbin. Če pa je delodajalec ali njegov namest-

(') Delodajalec ali njegov zastopnik mora vsako ne
zgodo, ki se pripeti pri delu in ki bo verjetno imela za
posledico smrt ali zmanjšanje sposobnosti za delo, traja
joče več nego tri dni, prijaviti po predpisanem obrazcu
bratovski skladnici v 24 urah, ko izve zanjo. Delodajalec
je odgovoren, če njegov zastopnik ne napravi prijave.
(2) Delodajalec ali njegov zastopnik mora ob vsaki
taki nezgodi takoj pozvati zdravnika, ki' naj v poročilu
o nezgodi i2javi, ali bo poškodba verjetno povzročila
smrt ali zmanjšala sposobnost za delo in koliko časa bo
trajalo zdravljenje.
C) Pristojno oblastvo vrši preiskavo o nezgodi.
§ 99.
Postopek pri določanju podpor.
0) Kdor zahteva nezgodno rento ali podporo iz za
varovanja za nezgode pri delu, mora prijaviti svojo
zahtevo bratovski skladnici, če ni že ugotovljena na
osnovi delodajalčeve prijave in preiskave o nezgodi po
§ 98. Ta zahteva se mora podati v enem letu, odkar so
se pojavile posledice nezgode. Ob zastrupitvi. pri delu
se mora podati prijava najkesneje v dveh letih, odkar
je izstopil zavarovani član iz dela,, v katerem je ravnal
s strupenimi stvarmi.
(2) Bratovska skladnica ugotovi, ko prejme prijavo,
vse okolnosti, ki so potrebne za odmero podpore in
nezgodne rente, in je v ta namen upravičena, zahtevati
od delodajalca in drugih oseb potrebna pojasnila.
(3) Bratovska skladnica izda odločbo na osnovi pri
jave delodajalca in osebe, ki zahteva podporo aH ne
zgodno rento, kakor tudi po dobljenih podatkih:
1. cflede določitve bolniških podpo^ po točkah 1. in
2. § 81.;
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2. glede določitve in nakazila začasne ali trajne ne
zgodne rente po točki 3. § 81.;
3. glede določitve in izplačila pogrebnine po § 83.,
točki 1.;
4. glede določitve in izplačila podpor in nezgodne
rente vdovi in ostalim rodbinskim članom (§ 83., točki
2. in 3.).
(*) Glede odstotkov delovne nesposobnosti se opi
rajo odločbe o nezgodni renti na zdravniško izpričevalo.
(5) Zoper te odločbe je dopuetna pritožba preko
bratovske skladnice na razsodišče rudarskega zavaro
vanja.
(") Pritožba se mora vložiti v treh mesecih po vroči
tvi odločbe, če se je odredila z odločbo trajna nezgodna
renta ali nezgodna renta rodbinskim članom, v vseh
ostalih primerih pa v 15 dneh. Rok in pravico, vložiti
pritožbo, je treba v odločbi navesti.
(7) Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe.
'§ 100.
Dohodki nezgodne blagajne.
Dohodki nezgodne blagajne so:
1. redni prispevki podjetij;
2. obresti donosno naložene imovine;
3. denarne kazni, naložene članom razsodišča rudar
skega zavarovanja po predpisih teh pravil;
4. darila, volila in drugi nepričakovani dohodki.
§ 101.
Odrejanje in plačevanje rednih prispevkov..
Prispevki za nezgodno' blagajno se morajo plače
vati po kategorijskem zaslužku zavarovanih članov in po
nevarnostnem razredu, v katerega je podjetje uvrščeno,
in to na osnovi tarife za prispevke tako, da se gibljejo
meje minimalnih in maksimalnih prispevkov praviloma
med 1 do 3% ugotovljenih kategorijskih zaslužkov
članov.

§ 108.
Uvrščanje т nevarnostne razrede.
(') Bratovske skladnice preiskujejo podjetja svojega
območja glede tega, ali obstoje nevarnosti, jih uvrščajo v
ustrezne razrede in jim odrejajo v teh razredih odstotek
nevarnosti po razmerah podjetja.
(J) Če izve bratovska skladnica po uvrstitvi okol
nosti, 'ki vplivajo na uvrstitev dotičnega podjetja v
nevarnostne razrede ali odstotke, sme uvrstiti podjetje
po delodajalčevem zaslišanju v drug nevarnostni razred
ali odstotek.
(3) 0 uvrstitvi podjetja je z odlokom obvestiti delo
dajalca in pristojno krajevno bratovsko skladnico.
(*) Odločba bratovske skladnice, s katero se uvršča
podjetje v višji nevarnostni razred ali odstotek, ima
vzvratno moč do časa, ko je večja nevarnost dejanski
nastopila.
(") Zoper odločbo bratovske skladnice o uvrstitvi
podjetja je dopustna pritožba na rudarsko glavarstvo v
15 dneh po vročitvi,
§ 104.
Tarife za prispevke.
(*) Tarifo za prispevke odreja glavna skupščina na
predlog glavnega odbora z odobritvijo rudarskega
oblastva.
(2) Prispevki morajo po načelih zavarovalne tehnike
zadoščati za glavnično pokritje vseh obveznosti, ki na
stajajo nezgodni blagajni na osnovi teh pravil iz zavaro
vanja za nezgode, za pokrivanje upravnih stroškov,
kolikor zadevajo ti nezgodno blagajno, kakor tudi za
osnovanje varnostne rezerve v višini največ 10% glav
nice, potrebne za pokritje obveznosti, kolikor izvirajo
iz zavarovanja.
VIII. POGLAVJE.

Pokojninska blagajna.

§ 102.

§ 105.

Nevarnostna tabela.
(•) Zaradi uvrščanja podjetij v nevarnostne razrede
morajo sestaviti bratovske skladnice za svoja območja
nevarnostne tabele nezgod v -poedinih vrstah poklicev in
podjetij in sorazmerna števila nevarnosti poedinih raz
redov.
s
( ) Nevarnostne tabele se smejo izpremeniti, brž ko
Je taka izprememba potrebna zbog števila nezgod, ki so
se pripetile v raznih vrstah podjetij.
(a) Prav tako morajo bratovske skladnice vsakih pet
let iznova preizkusiti in izpremeniti nevarnostne tabele,
kolikor je to potrebno glede na nezgode, ki so se pri
petile v njih območju.
(*) Za določanje nevarnostnih tabel, njih dopolnje
vanje in izpreminjanje so pristojne glavne skupščine
bratovskih skladnic. Njih sklepi so zavezani odobritvi
rudarskega oblastva.
(') Ce kakšna bratovska skladnica v enem letu po
določenem roku petih let nevarnostnih tabel ne bi pre
gledala, odnosno izpremenila, stori to rudarsko oblastvo.
(') Dokler ne izda bratovska skladnica nevarnost
nih tabel, veljajo nevarnostne tabele, ki jih predpiše
rudarsko oblastvo.

Namen pokojninske blagajne.
Namen pokojninske blagajne je, omogočiti polno
pravnim članom po § 40., odstavku ('), točki 1., kadar
onemorejo ali ostare, vzdrževanje s tem, da jim daje
pokojnino ali odpravnino, in kadar umro, pokojnino
ali odpravnino vdovam, otrokom in sorodnikom, ozna
čenim v teh pravilih.
§ 106.
Pojem onemoglosti.
Za onemoglega po teh pravilih se smatra zavarovani
član, ki si ne more zbog starosti, bolezni ali drugih hib
zaslužiti z delom po svojih močeh in sposobnostih glede
na izobrazbo in svoje dosedanje zvanje niti tretjine tega-,
kar zaslužijo telesno in duševno zdrave osebe iste vrste
in podobne izobrazbe v istem kraju z najemnim delom.
§• 107.
Pogoji in višina pokojnine.
,
C) Polnopravni člani dobivajo, če trajno onemorejo
bodisi zbog bolezni, starosti ali pa zbog drugih hib, ako
so bili vštevnih 10 (deset) let polnopravni člani, pokoj1
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nino v znesku 25% svojega povprečnega kategorijskega
zaslužka v poslednjih petih letih.
(*) Ta pokojnina se zviša z vsakim dovršenim letom
vštevnega polnopravnega članstva za 2% tako, da znaša
najvišja pokojnina 75% povprečnega kategorijskega
zaslužka, ki ga je imel član v poslednjih petih letih.
To je najvišja pokojnina, ki se more doseči, računi,
se pa od dne, ko se je zdravniški ugotovila članova
trajna nesposobnost.
Po dovršenih 35 letih vštevnega polnopravnega član
stva in pri starosti najmanj 60 let pristoji polnoprav
nemu članu pokojnina tudi brez dokazane onemoglosti.
§ 108.
Pokojnina za vdovo in otroke.
(*) Vdova polnopravnega člana ima po njegovi smrti
do konca življenja ali do nove omožitve pravico do
pokojnine v-znesku polovične pokojnine, ki bi pripadala
umrlemu možu ali ki jo je že prejemal umrli mož po
§ 107. teh pravil.
s

( ) Pokojnina za preostale otroke znaša do dovrše
nega 16. leta starosti za vsakega otroka četrtino, pokoj
nina za sirote brez roditeljev in za tiste otroke, ki so
pozneje osiroteli, pa tretjino pokojnine umrlega roditelja.

r

Vdova nima pravice do pokojnine:
1. če je stopila v zakon z zavarovanim članom, ko
je že onemogel, ali z upokojencem, razen če ima iz tega
zakona otroke (§ 64,);
2. če je stopila v zakon z zavarovanim članom, ko
je že dovršil 50 let starosti, razen če ima iz tega zakona
otroke (§ 64.) ali če je bil član. po sklenjenem zakonu
zavarovan vsaj še tri leta;
3. če je bila od pokojnika zakonito razvedena ali
če je neposredno pred njegovo smrtjo živela šest
mesecev ločeno od njega, razen če ima
ravico do
vzdrževalnine, ki ji jo je prisodilo sodišče s polnoveljavno odločbo. V tem poslednjem primeru ima pravico do
pokojnine največ do zneska prisojene vzdrževalnine;
4. če je sama članica bratovske skladnice ali je kot
taka upokojena; toda ko prestane biti članica, dobiva
pokojnino, ki ji gre po teh pravilih, če pa je pokojnina
po možu večja od njene, prejema večjo.
§ 112.
Kdaj se začne pravica do pokojnine.

§ 109.

Pravica rodbinskih članov in sorodnikov do pokoj
nine se začne z dnem, ko zavarovani član umre, če pa
je ta bil upokojenec, po. izteku časa, za katerega mu
je bila izplačana pokojnina.

Pokojnine za druge sorodnike.

§113.

(*) Roditelji, ded in babica umrlega zavarovanega
člana imajo, če so brez lastne imovine, če so onemogli
in jih je umrli član, s katerim so živeli v skupnem go
spodinjstvu, povsem vzdrževal iz svoje dnevne mezde
ali plače, do smrti, odnosno dokler so navezam na pod
poro, pravico do pokojnine v znesku četrtine tiste pokoj
nine, ki bi pripadala umrlemu članu.
(s) Do pokojnine v isti višini imajo pravico tudi
vnučad, bratje in sestre, ki so živeli s pokojnikom v
skupnem gospodinjstvu in ki jih je povsem vzdrževal iz
svoje dnevne mezde ali plače, in to dotlej, dokler so
navezani na podporo, najdalj pa do dovršenega 16. leta
starosti
(3) Ob istih pogojih in do pokojnine v istem znesku
imajo pravico omenjeni sorodniki umrlega bivšega pol
nopravnega član» ki je že. užival, pokojnino po teh
pravilih.
§ 110.
;.

§ 111,
Izguba vdovske pokojnine.

Omejitev višine pokojnine za rodbinske člane
in sorodnike.

(*) Pokojnine preostalih ne smejo skupaj presezati
pokojnine, do katere bi imel pokojnik pravico ali ki jo je
pokojnik užival. Če bi bil znesek pokojnine večji, je
treba pokojnine vdove in otrok sorazmerno znižati.
(*) Roditelji; ded in babica, vnučad, bratje' in sestre
imajo pravico do pokojnine samo, če in kolikor pokoj
nina vdove in preostalih otrok ne dosezajo najvišjega
zneska. Njihove pokojnine skupaj ne smejo presezati
tretjine pokojnikove pokojnine. Tedaj 'imajo roditelji pra
vico do pokojnine pred dedom in babico, ta dva pred
vnučadjo, ta pa pred brati in sestrami. .

Vdovska odpravnina,
(*) Vdova izgubi pokojnino, če se iznova ompži; ima
pa v takem primeru pravico do odpravnine v znesku
svoje enoletne pokojnine.
(2) Prav to velja tudi za vdove, ki uživajo pokoj
nino, a žiVe v nezakonskem razmerju najmanj -eno
leto dni.
§ 114.
Odpravnina za člane.
Če polnopravni člani trajno onemorejo, izvzemši
nezgodo, preden so dovršili deset let vštevnega polno
pravnega članstva (§107.), se jim izplača odpravnina v
znesku 70% zanje dejanski vplačanih prispevkov brez
obresti..
§116. .
Odpravnina za rodbino in sorodnike.
(') Če umre : polnopraven član, preden dovrši deset
let vštevnega polnopravnega članstva, se izplača zakon
skemu drugu odpravnina v znesku polovice, otrokom do
dovršenega 16. leta starosti v znesku četrtine, otrokom
brez očeta in matere pa v znesku tretjine odpravnine,
ki bi pripadala pokojniku po § 114.
(s) Vsota teh odpravnin ne sme presezati odprav
nine, ki. bi pripadala pokojniku.
(s) Če ni odpravnina, ki "bi pripadala pokojniku,
izčrpana z odpravnino zakonskega druga in otrok, dobe
sorodniki; omenjeni v § 109., četrtino ali preostali
manjši ' del.
(*) Odredbe § lio; veljajo smiselno tudi v teh
primerih.
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§iia:
Postopanje pri odrejanju pokojnin in odpravnin.

(*) Kdor zahteva pokojnino ali odpravnino iz zava
rovanja za onemoglost, starost ali smrt, se mora obrniti
do bratovske skladnice, razen če ni bratovska skladnica
njegove pravice že po službeni dolžnosti ugotovila. Ta
prijava se mora podati v enem letu, odkar je pravica
do pokojnine nastala.
(*) Bratovska skladnica ugotovi po službeni dolž
nosti vse okolnosti, ki so potrebne za odmero pokoj
nine. V ta namen ima pravico, zahtevati potrebna po
jasnila od delodajalca in drugih oseb kakor tudi od
državnih in samoupravnih oblastev in odrediti točen
pregled po zdravnikih bratovske skladnice glede tistih
oseb, od katerih onemoglosti je zavisna pravica do
zahtevane pokojnine.
(») Bratovska skladnica izda po dobljenih podatkih
odločbo, s katero prizna zahtevano pravico, pri čemer
določi začetek, trajanje in znesek pokojnine in osebo,
kateri pokojnina pripada, ali pa zavrne s to odločbo
zahtevo, pri čemer navede razloge.
(*) Zoper take odločbe je dopustna pritožba na raz
sodišče rudarskega zavarovanja, in to v treh mesecih po
vročitvi odločbe. V odločbi je treba navesti rok in pra
vico pritožbe.
§ 117. ,
Dohodki pokojninske blagajne.
Dohodki pokojninske blagajne so:
>
1. redni prispevki zavarovanih članov;
2. redni prispevki podjetij;
3. obresti donosno naložene imovine kakor tudi do
hodki od nepremične imovine;
4. denarne kazni vsake vrste, osnovane na rudar
skem zakonu ali teh pravilih," izvzemši kazni, ki se
morajo po posebnem predpisu uporabljati v druge na
mene (§§ 37. in 77.);
5. darila, volila in drugi nepričakovani dohodki.
§ 118.
Odrejanje in plačevanje rednih prispevkov.
(*) Višino skupnih prispevkov za pokojninsko bhv
gajno odreja glavna skupščina na predlog glavnega
upravnega odbora in z odobritvijo rudarskega oblastva
redno v mejah od 4% do 10% zavarovanega kategorijskega zaslužka.
( s ) Prispevki morajo po načelih zavarovalne tehni
ke zadoščati za glavnično pokritje vseh obstoječih in
bodočih obveznosti, ki izhajajo za pokojninsko blagajno
po teh pravilih iz zavarovanja za onemoglost, starost in
smrt, za pokritje upravnih stroškov, kolikor zadevajo
pokojninsko blagajno, kakor tudi zà ustanovitev varnostne rezerve najmanj 10% glavnice, potrebne za pokritje
obveznosti pokojninske blagajne.

( s ) Tak predlog se lahko giblje v nastopnih mejah
in poda v nastopnem vrstnem rédu:
1. ustavitev upokojitev brez dokazane trajne one
moglosti po § 107., poslednjem, odstavku;2. zvišba prispevkov vseh podjetij in vseh članov za
nadaljnjih do po 2%.
(•1) Šele če se s prvim predloženim ukrepom po
kritje ne bi dalo vzpostaviti, se lahko ukoristi druga
označena odredba; če pa tudi to ne zadošča, se poobla
šča minister za šume in rudnike, da odredi na predlog
glavne skupščine izredne posebne ukrepe za sanacijo.
(*) Če glavna skupščina ne bi hotela odrediti teh
ukrepov ali 'če jih glavni upravni odbor ne bi hotel
predlagati glavni skupščini, ima rudarsko oblastvo pra
vico, da jih sâmo odredi.
IX. POGLAVJE.

Skupne odredbe za nezgodno in pokojninsko
blagajno.
§ 120.
Izprcmembc v stanju rodbine in sorodnikov po smrti
zavarovanega člana.
(*) Sorazmerno znižane pokojnine in nezgodne rente
se zvišajo brezpogojno v predpisanih mejah §§ 84., 85.,
88., 89., 108., 109. in 110., če nastane izprememba v
stanju rodbine in ostalih sorodnikov umrlega zavarova
nega ali upokojenega člana. Sorodniki, ki dotlej niso
imeli pravice do pokojnine ali do nezgodne rente, ker
so bili v §§ 89. in 110. omenjeni najvišji zneski izčrpani,
lahko zadobe v predpisanih mejah in ob ostalih pred
pisanih pogojih pravico do pokojnine ali nezgodne rente,
vendar, samo tedaj, če.nastopi taka izprememba v enem
letu po smrti zavarovanega ali upokojenega člana.
(") V teh primerih se začne pravica do višje ali
nove pokojnine ali nezgodne rente, po izteku časa, za
katerega so se izplačale pokojnine ali nezgodne rente,
odrejene pred takšno izpremembo.
§121.
Podaljšanje nezgodnih rent ali pokojnin za otroke, •
vnučad, brate in sestre.
(') Za otroke, ki uživajo pokojnino ali nezgodno
rento, se zaradi nadaljevanja njih šolanja lahko podaljša
nezgodna renta ali pokojnina tudi za čas preko njiho
vega 16. leta starosti do polnoletnosti.
(2) Če so otroci, vnučad, bratje in sestre zbog teles
ne ali duševne hibe za vsako pridobitno délo i nespo
sobni, se jim morajo podaljšati pokojnine ali nezgodne
rente preko 16. leta starosti, dokler ta njihova nespo
sobnost traja/
'

§119.
Postopek ob pasivni matematični bilanci.
(') Če se ugotovi ob sestavi matematične bilance, da
Imovina pokojninske blagajne ne zadošča za pokritje
obveznosti in stroškov po odstavku (') § Л18., in če se
prispevki v rednih mejah ne dajo zvišati ali če to zviša
nje ne bi zadoščalo, mora predložiti glavni upravni
odbor glavni skupščini predloge zaradi upostavitve po
trebnega pokritja.

§ 122.
Zmanjšba pokojnine, če se uživa nezgodna renta.
Članu ali njegovemu rodbinskemu članu, ki se-mu
je odredila nezgodna renta zbog nezgode pri delu'in ki
je obenem pridobil pravico do pokojnine,'se zniža pokoj
nina na dve tretjini nezgodnine. Če sta ti dve tretjini
enaki pokojnini ali večji od nje, se mu ne izplačuje
pokojnina, ampak samo nezgodna renta.
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§ 123.

Izguba pravice do nezgodne rente ali pokojnine
ob kaznivem dejanju.
Če je smrt zavarovanega ali upokojenega člana na
merno povzročil član njegove rodbine, ki bi imel pra
vico do nezgodne rente, pokojnine ali odpravnine,
izgubi vse tiste pravice, ki bi mu drugače po teh pra
vilih pripadale.
§ 124.
Izguba pravice do nezgodne rente ali pokojnine
ob simulaciji.
Članom, ki so si pridobili te podpore s simulacijo,
se ustavi izplačevanje nezgodne rente ali pokojnine, ko
se simulacija ugotovi. Takšni člani morajo neglede na
kazenske posledice svojega dejanja povrniti nezgodni
ali pokojninski blagajni vsako škodo, povzročeno s
simulacijo.
§ 125.
Ustavitev nezgodne rente ali pokojnine, če se delovna
->
sposobnost vzpostavi.
(') Nezgodne rente in pokojnine se ustavijo, če zadobi oseba, katere popolna ali delna delovna nesposob
nost je pogoj njene pravice do nezgodne rente ali pokoj
nine, zopet svojo delovno sposobnost.
(s) Ob ustavitvi pokojnine se šteje rok za ohranitev
pričakovanih pravic in pridobljenega časa članstva
(§ 50.) šele od dne vzppstavljene delovne sposobnosti.
§ 126.
Ustavitev in vnovična odreditev nezgodne rente in pokoj
nine v zvezi z izprcmembo bistvenih okolnosti.
(•) Bratovska skladnica mora ustaviti ali zmanjšati
odrejeno nezgodno rento ali pokojnino, če se naknadno
ugotovi, da sta bili priznani ali odrejeni zbog :zmote v
dejanskih okolnostih.
(2) Če nastanejo pri osebah, ki uživajo nezgodno
rento ali рокојгцпо, kakršnekoli izpremembe, ki vpli
vajo na njih pravico ali na višino nezgodne rente ali
pokojnine, imata ta oseba in bratovska skladnica pra
vico do obnove postopanja v tej stvari. Uživalec nezgod• ne rente ali pokojnine mora zahtevati obnovo v treh
mesecih od tedaj, ko je izprememba nastala, bratovska
skladnica pa mora odrediti obnovo v treh mesecih,
odkar je za izpremembo izvedela.
(3) Če se obnovi postopanje, za katero veljajo poleg
ostalega tudi odredbe §§ 99. in 116., se mora stanje
osebe, ki uživa nezgodno rento ali pokojnino, iznova
preiskati in nezgodna renta ali pokojnina po ugotovlje
nih okolnostih iznova odrediti ali ustaviti. Uživalec ne
zgodne rente ali pokojnine se mora odzvati v določenem
roku pozivu bratovske skladnice zaradi ugotovitve nje
govega stanja. Drugače izgubi pravico do nezgodne
rente ali pokojnine, dokler se temu pozivu ne odzove.
(•) Ponovna odločba o ustavitvi, znižbi ali zvišbi
nezgodne rente ali pokojnine stopi v veljavo z dnem
prvega izplačila, ki dospe po priobčitvi odločbe.
("') Pritožba zoper tako odločbo ne ustavlja njene
izvršitve.
§ 127.
Začasna ustavitev nezgodnih rent in pokojnin.
Pravica do nezgodne rente ali pokojnine se začasno
ukine:

1. če je uživalec nezgodne rente ali pokojnine obso
jen na zapor preko enega meseca ali če je poslan v
poboljševalnico. Ta ukinitev traja, dokler traja kazen aH
bivanje v poboljševalnici. Njegovi rodbinski člani dobi
vajo, dokler je zaprt, tiste nezgodne rente in pokojnine,
ki bi jim pripadale, da je umrl;
2. če odide uživalec nezgodne rente ali pokojnine
v inozemstvo, traja ta ukinitev, dokler se ne vrne za
stalno v domovino. Ob takem povratku se mu naknadno
izplačajo vse ustavljene nezgodne rente ali pokojnine,
ki niso zastarale. V opravičenih primerih se sme dovo
liti na nezgodnikovo ali upokojenčevo prošnjo uživanje'
nezgodne rente ali pokojnine v inozemstvu, če ravna
država, katere državljani so, prav tako z našimi
državljani.
§ 128.
Nezgodne rente in pokojnine ob izselitvi v inozemstvo.
0) Če odide uživalec nezgodne rente ali pokojnine
stalno v inozemstvo, mu sme bratovska skladnica na
njegovo prošnjo v opravičenih primerih dovoliti, da
uživa nezgodno rento ali pokojnino v inozemstvu ali pa
mu dati odpravnino v znesku enoletne nezgodne rente
ali pokojnine. Če se pozneje vrne, se mu mora nezgodna
renta ali pokojnina obnoviti; toda izplačana odpravnina
se mü odteza v obrokih, ki ne smejo biti večji od polo
vice obroka nezgodne rente ali pokojnine, ki mu
pripada.
(s) Inozemskim državljanom, ki odidejo za stalno v
inozemstvo, se sme priznati enkrat za vselej popolna
odpravnina, ki ustreza glavnični vrednosti nezgodne
rente ali pokojnine, vendar ne več nego njen trikratni
letni znesek. Pogoj vzajemnosti je odločilen tudi glede
odpravnine takih državljanov.
§ 129.
Izplačevanje nezgodnih-rent ali pokojnin, njih povračilo
in zastaranje.
(') Priznane nezgodne rente in pokojnine se izpla
čujejo v mesečnih obrokih mesečno vnaprej.
s
( ) Povračilo pravilno izplačane nezgodne rente ali
pokojnine se ne more zahtevati, razen če je izposloval
uživalec priznanje nezgodne rente ali pokojnine z lažnim
potrdilom odločilnih činjenic ali s kaznivim dejanjem,
ugotovljenim s sodno s.dbo. i
(8) Nedvignjene nezgodne rente ali pokojnine za
starajo v letu dni od dne, ko jih je bilo treba izplačati.
§ 130.
Kontrola oseb, ki uživajo nezgodne rente ali pokojnine.
(*) Vsi organi bratovskih skladnic morajo skrbeti,
da se, ne gode ob prejemanju nezgodnine ali pokojnine
zlorabe.
(') Pregled oseb, ki uživajo trajne nezgodnine in
pokojnine na osnovi svoje delovne nesposobnosti, se
mora vršiti občasno po odredbah rudarskega oblastva,
največ pa enkrat na leto. Glavni upravni odbor poveri
pregled posebni komisiji, ki jo sestavljajo: odposlanec
rudarskega oblastva, dva zdravnika in organi bratovske
skladnice, ki jih odredi glavni upravni odbor.
(8) Eden zdravnikov mora biti zdravnik bratovske
skladnice, drugi p a zdravnik bližnjih državnih oblastev
ali samoupravnih oblastev.
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§ 131.
Zabranjeni pravni posli in dejanja glede nezgodnih rent
in pokojnin.
Terjatve, ki pripadajo po teh pravilih zavarovanim
članom ob nezgodi pri delu, odnosno onemoglosti ali
starosti, rodbinskim članom pa ob smrti zavarovanega
ali upokojenega člana, se ne morejo prenašati na druge
osebe, niti zastavljati, rubiti ali pobotati, razen če to
zahtevajo sorodniki, ki imajo pravico, da jih uživalec
nezgodne rente ali pokojnine vzdržuje, in kolikor jim
sodišče te zahteve prizna.
X. POGLAVJE.
§ 132.
Imovina bratovske skladnicc.
(') Imovino bratovske skladnice sestavljajo:
1. skladi bolniških blagajn;
2. sklad nezgodne blagajne;
3. sklad pokojninske blagajne.
(2) Ti skladi nastanejo iz presežka dohodkov nad
Izdatki poedinih oddelkov bratovskih skladnic, uprav
ljajo jih pa glavni, odnosno krajevni upravni odbori ob
nadzorstvu rudarskega oblastva.
§133.
Skladi bolniških blagajn.
(?) Skladi bolniških blagajn služijo za to, da je
trajno zavarovano izplačevanje podpor po VI. poglavju
teh pravil, in dalje za kritje upravnih stroškov krajevne
bratovske skladnice.
(*) Vsak. tak sklad mora biti najmanj enak po
vprečnemu znesku *letnih izdatkov bolniške blagajne v
poslednjih petih letih; če se zmanjša, se mora dopolniti
do tega zneska.
O1) Letni prirastek tega sklada mora znašati 10%
letnih prispevkov članov in podjetij kakor tudi letnih
dohodkov iz kazni.
(•) Če pokaže letni računski zaključek, da je pri
rastek bolniške blagajne nezadosten, mora krajevni
upravni odbor predlagati, naj se začasno zvišajo pri
spevki tudi preko mej,* navedenih v § 78., glavnemu
upravnemu odboru, ta pa rudarskemu oblastvu, ako ni
pričakovati, dà bi se dali z izpremembo v upravi ali s
strožjo kontrolo bolnikov izdatki znižati.
(6). Če se ugotovi z letnim obračunom znesek, ki
preseza odrejeno višino sklada, in če je sklad večji od
dvakratnega zneska letnih izdatkov, se smejo prispevki
po sklepu krajevnega in glavnega upravnega odbora z
odobritvijo rudarskega oblastva znižati.
(e) Če sredstva bolniške blagajne ne zadoščajo za
kritje tekočih izdatkov, mora podjetje, ali če to' ne more,
pokojninska blagajna, dajati začasno brezobrestna poso
jila, a največ za potrebe enega meseca. Ob potrebi za
daljšo dobo pa mora krajevni upravni odbor obvestiti
glavni upravni odbor, ki izda v tej smeri potrebna
navodila.
§ 134.
Posebni skladi bolniških blagajn.
Glavne bratovske skladnice morajo ustanoviti in
upravljati posebne.skupne sklade bolniških blagajn svo* V >Služb. nov.« nam.: »granica« napačno: >glavnica«.

jega območja, ustanovljene za to, da se z njimi podpirajo
poedine bolniške blagajne ob izrednih prilikah, kakor
n. pr. ob epidemijah, kakor tudi za to, da se grade
iz njihovih sredstev skupne bolnice, okrevališča in po
dobna zdravilišča. Sredstva za ustanovitev teh skladov
se pobirajo od bolniških blagajn po ključu njihovih
rednih dohodkov, in to po sklepu glavne skupščine.
§ 135.
Sklad nezgodno in pokojninske blagajne.
Skladi nezgodne in pokojninske blagajne služijo za
to, da se trajno zavaruje dajanje podpor po VII. in
VIII. poglavju teh pravil, nadalje za pokritje upravnih
stroškov bratovske skladnice.
§ 136.
Občasno sestavljanje

matematičnih bilanc.

Glavni upravni odbori morajo skrbeti, da se izdelu-.
jejo za nezgodno in pokojninsko blagajno občasno, naj- .
dalj pa v presledku petih let matematične bilance. Iz
delava matematičnih bilanc se mora poveriti strokov
njakom, ' pooblaščenim od pristojnega oblastva.
Ministrstvo za šume in rudnike predpiše z naredbo
načela za sestavljanje matematičnih bilanc, zlasti pa za
izračunjanje potrebnih matematičnih rezerv.
Glavni upravni odbor mora predložiti matematične
bilance rudarskemu oblastvu in glavni skupščini.
XI. POGLAVJE.

Preskrba nezaposlenih rudarskih
in topilniških delavcev.
§ 137.
Zaradi preskrbe nezaposlenih rudarskih in topil
niških (solarniških) delavcev, bivših članov bratovskih
skladnic, obstoji v sestavu teh skladnic sklad za pre
skrbo nezaposlenih rudarskih in topilniških delavcev.
Organi tega sklada so:
1. osrednji odbor za preskrbo nezaposlenih rudar
skih in topilniških delavcev s sedežem v Beogradu;
2. glavne bratovske skladnice v Beogradu, Ljub
ljani, Sarajevu, Zagrebu in Splitu;
3. krajevne bratovske skladnice -tot pomožni organi
glavne bratovske skladnice.
§138.
(') Osrednji odhor je vrhovni organ za preskrbo
nezaposlenih rudarskih in topilniških delavcev.
Ta odbor sestavljajo:
1. en odposlanec ministrstva za šume'in rudnike,
oddelka za rudarstvo, kot predsednik;
. 2. po en zastopnik, odnosno namestnik delodajalcev
in delavcev, ki jih volijo izmed sebe glavni upravni
odbori poedinih glavnih bratovskih skladnic;
3. en predstavnik osrednje uprave za posredova
nje dela.
Za opravljanje tekočih poslov sestavi lahko osrednji
odbor izmed sebe izvrševalni odbor najmanj 3 oseb,
ki mu načeluje predsednik osrednjega odbora.
(2) Posle sklada vodijo pri glavnih in krajevnih
bratovskih skladnicah I njihovi upravni odbori po po
sebnih ožjih odborih 3 do 6 oseb, ki jih sestavljajo pö
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večini predstavniki delavcev s predsednikom glavnega
ali krajevnega upravnega odbora na čelu.
Upravni odbori glavnih in krajevnih bratovskih
skladnic opravljajo vse posle glede preskrbe nezapo
slenih rudarskih in topilniških delavcev brezplačno in
nepristranski. .
3
( ) Nadzor nad poslovanjem glavnih bratovskih
skladnic v stvareh sklada vrši osrednji odbor, ki izdaja
po lastni pobudi ali po direktivah ministrstva za šume
in rudnike tudi vsa potrebna navodila in naredbe za
opravljanje nalog po poedinih organih sklada glede
preskrbe nezaposlenih rudarskih in topilniških delavcev.
Osrednji odbor je za svoje celotno poslovanje ne
posredno odgovoren ministrstvu za šume in rudnike.
Konec vsakega koledarskega leta mora predložiti osred
nji odbor ministrstvu za šume in rudnike poročilo o
svojem delovanju kakor tudi o celotnem računskem po
slovanju in stanju sklada.
Člani vseh upravnih organov sklada so solidarno
moralno in materialno odgovorni za redno in pravilno
opravljanje njim' poverjenih poslov.
4
( ) Natančnejše odredbe o nalogah, področju in
organizaciji osrednjega odbora kakor tudi o .nalogah
glavnih in krajevnih bratovskih skladnic kot organov
sklada predpiše minister za šume in rudnike s pravil
nikom.
§139.
(*). Sredstva sklada sestoje:
1. iz prispevkov vseh rudarskih in topilniških pod
jetij in vseh delavcev, zavarovanih pri bratovskih skladnicah, ki vplačujejo te prispevke v sklad po enakih
delih, in to ob istem času in na isti način, kakor
ostale prispevke v bratovske skladnice po odredbah
§§ 57., 68. in 60. teh pravil;
2. iz podpor pravnih in fizičnih oseb.
(2) Višino prispevkov za sklad — v odstotki!)
kosmatega zaslužka delavcev — predpisuje in po po
kazani potrebi, na predlog osrednjega odbora, lahko
izprerninja minister za šume in rudnike s posebno na
redbo.
(8) Ti prispevki morajo biti enaki prispevkom, ki
jih vplačujejo v isti namen v sklade javnih borz dela
delodajalci in delavci, ki spadajo pod odredbe zakona o
zavarovanju delavcev.
(*) Za sklad nabrani prispevki se dele po tenwle
ključu:
1. osrednjemu odboru 25%;
2. glavui bratovski skladnici 75%.
Ministrstvo za šume in rudnike lahko po potrebi
na predlog osrednjega odbora izpremeni s svojo odločbo
ta ključ za porazdelitev dohodkov sklada.
(s) Člani poedinih glavnih bratovskih skladnic smejo
vplačevati v sklad tudi višji odstotek nego je odrejen
z naredbo ministra za šume in rudnike, če to sklenejo
tri petine zavarovanih članov dotične skladnice. V tem
primeru ostane ves presežek prispekov na razpolago do
tične glavne bratovske skladnice in odloča njen odbor
o uporabi teh zvišanih prispevkov samostalno po svoji
izprevidnosti.
§140.
(*). Neposredno podpiranje nezaposlenih rudarskih
in topilniških delavcev iz sredstev sklada se vrši
s tem, da:
1. se. dajejo denarne dnevne podpore za vzdrževanje
njih eksistence;

2. se dajejo potne podpore za odhod v kraj, kjer bi
se zaposlili, ali za povratek domov;
3. se dovoljujejo izredne denarne podpoTe;
4. se dajejo podpore v naravi v popolno ali delno
zameno za denarno podporo.
Te podpore sme načelno uživati vsak za delo spo
soben rudarski in topilniški delavec, ki je bil pred ne
zaposlenostjo zavarovan pri bratovski skladnici, če je
najmanj 19 let star in naš državljan ali državljan države,
ki izenačuje glede preskrbe ob nezaposlenosti naše dr
žavljane s svojimi, in če izpolnjuje za poedine vrste pod
pore posebne pogoje, predpisane s pravilnikom za da
janje teh podpor.
2
( ) Izplačevanje podpor nezaposlenim rudarskim
in topilniškim delavcem, bivšim članom bratovske sklad
nice, vrše glavne bratovske skladnice same ali na pred
log krajevne bratovske skladnice, in to neposredno ali
po tej krajevni bratovski skladnici.
V izjemnih primerih skrajne sile, ki niso omenjeni
v odredbah pravilnika o dajanju podpore nezaposlencem,
postopa glavna bratovska skladnica po navodilih osred
njega odbora, ki mora določiti v svojem letnem pro
računu posebno vsoto iz svojega deleža prispevkov, na
branih za sklad, kot dotacijo glavnim bratovskim skladnicam za dajanje podpor v takih primerih. Višina takih
podpor ne sme presezati višine, določene za ostale iz
redne denarne podpore.
(3) Denarne dnevne podpore se smejo dajati za Sas
nezaposlenosti, največ pa za šest tednov v enem letu
od dneva prijave nezaposlenosti.
Do tega maksimuma trajanja dnevnih denarnih pod
por imajo za sebe in za svoje rodbinske člane pravico
samo in prvenstveno tisti nezaposleni rudarski in topil
niški delavci, ki imajo najmanj tri leta skupnega vštevnega polnopravnega članstva pri bratovski skladnicL
Glede, ostalih nezaposlenih delavcev, ki tega pogoja ne
izpolnjujejo, se zmanjša trajanje dnevne denarne pod
pore, iu to: pri najmanj 2 letih skupnega polnopravnega
članstva za Ул maksimalnega časa, pri najmanj 1 letu
takšnega članstva pa za И istega časa.
(*) Denarna potna pomoč se sme izplačati največ
dvakrat v enem koledarskem letu, in to, kjerkoli je to
mogoče, samo na osnovi objave za znižano vožnjo na
državnih, železnicah in ladjah, izdane po javnih borzah
dela, odnosno njihovih podružnicah in izpostavah, ali po
pristojnih občinskih oblastvih po odredbah pravilnika o
znižani vožnji nezaposlenih delavcev (St. br. 87.380 z dne
4. avgusta 1931.).*
Denarno potno podporo ukoristijo lahko tudi neza
posleni rudarski in topilniški delavci, ki so bili pred
nezaposlenostjo manjpravni člani bratovske skladnice,
če so bili v poslednjih treh letih pred nezaposlenostjo
skupaj najmanj eno leto zaposleni pri kakšnem rudar
skem ali topilniškem podjetju v kraljevini Jugoslaviji*
(5) Izredna denarna podpora se da lahko največ
dvakrat v dobi enega leta od dne prijave nezaposlenosti,
toda samo ob skrajni sili.
To podporo dobivajo lahko tudi bivši manjpravni
člani bratovske skladnice, če izpolnjujejo zgoraj pod (*)
navedeni pogoj za dobivanje denarne potne podpore.
(") Višino poedinih vrst podpore odreja minister za
šume in rudnike s pravilnikom. Višina denarne dnevne
podpore za nezaposlenega delavca in njegove rodbinske
* »Službeni list« št. 357756 iz L 1931
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člane naj bo enaka podpori, ki jo uživajo nezaposleni
delavci ostalih poklicev po odredbah uredbe o organi
zaciji posredovanja dela.
§ 141.
(') Razen neposrednega podpiranja nezaposlenih
rudarskih in topilniških delavcev s tem, da se dajejo
podpore iz sredstev sklada, vrše glavne bratovske skladnice neposredno ali po krajevnih bratovskih skladnicah
tudi posredovanje dela v rudarski in topilniški industriji
v kraljevini Jugoslaviji.
Organizacijo tega posredovanja dela izvede ob nad
zorstvu ministrstva za šume in rudnike osrednji odbor
za preskrbo nezaposlenih rudarskih in topilniških delav
cev sporazumno z javnimi borzami dela.
s
( ) Osrednji odbor mora razen tega po podatkih
glavnih bratovskih skladnic v zvezi s statističnim odse
kom oddelka' za rudarstvo pri ministrstvu za šume in
rudnike in sporazumno z osrednjo upravo za posredo
vanje dela voditi osrednjo statistiko o kretanju delovne
moči v rudarski in topilniški industriji vse kraljevine.
s
( ) Osrednji odbor skrbi po možnosti tudi za pre
skrbo nezaposlenega domačega rudarskega in topilniškega delavstva v inozemstvu, in to v sporazumu z mi
nistrstvom za šume in rudnike in ministrstvom za social
no politiko in narodno zdravje.
§ 142.
(') Če razpolaga katera bratovska skladnica z za
dostnimi rezervami sklada, lahko uporabi na predlog
osrednjega odbora in z odobritvijo ministrstva za šume
in rudnike ta razpoložna sredstva sklada za dajanje ce
nenih posojil za to, da se zidajo stanovanja izključno
za rudarske in topilniške delavce.
(2) Natančnejše odredbe o ustroju in poslovanju
sklada, o porazdelitvi njegovih dohodkov in uporabi
sredstev sklada za druge namene, kakor tudi o vzajem
nih razmerjih upravnih organov sklada proti javnim
borzam dela in podobnim ustanovam in o nadzorstvu
rudarskega oblastva predpiše minister za šume in rud
nike s pravilnikom v sporazumu z ministrom za socialno
politiko in narodno zdravje.
(') Podrobna vprašanja, ki v tem pravilniku niso
omenjena^ uredi osrednji odbor z naredbami in navo
dili, ki jih odobri ministrstvo za šume in rudnike.

dajanje podpor rudarskim in topilniškim delavcem ka
kor tudi posredovanje dela na rudarskem in topilniškem delovnem trgu tem borzam ob izvestnem sodelo
vanju z bratovskimi skladnicami, ki ga uredi mini
strstvo za šume in rudnike s posebnim pravilnikom.
2
( ) Dokler se zgoraj omenjena naredba ne izda,
vrše preskrbo vseh nezaposlenih rudarskih in topil
niških delavcev Jugoslavije, bivših članov bratovske
skladnice, in to polnopravnih kakor tudi manjpravnih,
izključno bratovske skladnice z osrednjim odborom
na čelu.
XII. POGLAVJE.

Knjigovodstvo in statistika.
§ 145.
Knjigovodstvo.
(') Bratovske skladnice vodijo potrebne knjige po
načelih knjigovodstva o svojem poslovanju v poedinih
oddelkih in o imovini poedinih oddelkov.
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( ) Računsko leto se začne in konča s koledarskim
letom.
(3) Vsaka bratovska skladnica mora zaključiti vsako
leto dne 31. decembra poslovne račune in sestaviti iz
kaz o imovini poedinih oddelkov.
('•) Rudarsko oblastvo je upravičeno odrediti, ka
tere dohodke in izdatke v poslovnih računih in katere
sestavne dele imovine v imovinskih izkazih je treba
posebej prikazati.
(5) Upravni odbori morajo predložiti prvi prihod
nji skupščini, nadalje rudarskemu oblastvu najkesneje
do dne 1. maja naslednjega leta* zaključke poslovnih
računov in imovinske izkaze s svojim poročilom in s
poročilom nadzorstvenih odborov.
§ 146.
Statistični podatki.
Upravni odbori morajo ob predložitvi računskih
zaključkov, izkazov in letnega poročila predložiti rudar
skemu oblastvu tudi statistične podatke o poedinih od
delkih. Rudarsko oblastvo je upravičeno odrediti, katere
podatke je treba statistično posebej prikazati.

§143.
Do nadaljnje odredbe ostane v veljavi »Pravilnik
o organizaciji, sredstvih in poslovanju sklada za preskrbovanje nezaposlenih rudarskih in topilniških delav
cev, bivših polnopravnih članov bratovske skladnice v
kraljevini Jugoslaviji« R. br. 726 z dne 16. januarja 1932.,
razglašen v >Službenih novinah« št. 21/IX, letnik XIV.;*
toda odredbe teh pravil, katerih navedeni pravilnik ne
obseza, se smatrajo za izpremembe in dopolnitve ome
njenega pravilnika z veljavnostjo od dne, ko stopajo la
pravila v moč.
§ 144.
( l ) Na predlog osrednjega odbora in v sporazumu
z ministrstvom za socialno politiko in narodno zdravje
odloči lahko minister za šume in rudnike z naredbo,
naj se pripoji sklad za preskrbo nezaposlenih rudar
skih in topilniških delavcev obstoječim skladom javnih
borz dela in naj se prepusti poslovanje s skladom in
* »Službeni list« št. 191/16. iz.L. 1932.

XIII. POGLAVJE.

Medsebojna, razmerja med bratovskimi sklad
nicami in razmerje proti ostalim ustanovam
socialnega zavarovanja.
§ 147.
Medsebojna razmerja med krajevnimi, bratovskimi
skladnicami glede zavarovanja za bolezen.
(0 Nihče né more biti ne po teh pravilih ne po
zakonu o zavarovanju delavcev večkrat za bolezen za- •
varovan. Člani, ki so zavezani zavarovanju v območju :
dveh aH več krajevnih bratovskih skladnic ali drugih
ustanov za obvezno zavarovanje za bolezen, so zavaro
vani pri tisti ustanovi, ki ji pripadajo po svojem glavnem •
poklicu;
nje

* V >Služb. nov.« pač pogrešno: »...naredne godiš
zaključke...«.
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_ ( ) Člani, ki prestopijo iz območja ene v območje
druge,krajevne bratovske skladnice in niso še dovršili
kot, člani te skladnice predpisanega časa članstva za
izvestne podpore, zadobe vendar pravico do teh podpor,
kolikor jim je čas prejšnjega članstva ohranjen. V takih
primerili se odrejajo in izplačujejo podpore pri bratovski skladnici, v katere območju je član zavarovan, in
to tedaj, ko se njegova pravica začne.

pravilom, kaznuje rudarsko oblastvo z denarno kazniio
do 2000 dinarjev.
(6) Glavni upravni odbori imajo pravico, kaznovati
zavarovanega člana, ki namerno kakorkoli oškoduje bratovsko skladnico, z denarno kaznijo do 100 dinarjev.
(") Podjetje, ki bi delavce in nameščence, ki so
delegati za skupščine, člani upravnih in nadzorstvenih
odborov,.zbog pravilnega izvrševanja njihovih dolžnosti
ah ukonščanja njihovih pravic po teh pravilih, prega
§ 148.
njalo, oviralo pri delu ali odpuščalo, kaznuje rudarsko
oblastvo po ugotovljeni krivdi z denarno kaznijo do
Medsebojna razmerja med glavnimi bratovskimi sklad2000 dinarjev.
nicami glede izvajanja zavarovanja za onemoglost, starost
(') Denarna kazen, izrečena po predpisih teh pravil,
in smrt.
ne izključuje pravice bratovske skladnice do povračila
O Nihče ne more • biti zavarovan po teh pravilih prizadete škode niti kazenskega postopanja po občnih
večkrat za àsti čas za onemoglost, starost in smrt. Osebe, zakonskih predpisih.
ki bi bile ob istem času člani dveh ali več glavnih
§151.
bratovskih skladnic, so zavarovane za podpore iz po
kojninske blagajne samo pri eni,- in to pri tisti blagajni,
Dodeljevanje denarnih kazni.
v katere območju so zavezane zavarovanju in kjer imajo
8
Kazni, ki jih izreka predsednik razsodišča rudarУој glavni poklic.
(2) Clan se mora upokojiti pri tistem podjetju, kjer skega zavarovanja, se stekajo v nezgodno blagajno, kazni,
ki jih nalože glavni upravni odbori zavarovanim članom,
onemore, če je bil pri tem podjetju najmanj šest mese
se stekajo v oškodovano blagajno, vse ostale kazni, iz
cev član, drugače pri prejšnjem ob istih pogojih. Ce je
rečene po predpisih teh pravil, pa v pokojninsko b'aPridobil član pravice pri bratovskih skladnicah v ob gajno.
močju drugih rudarskih oblastev, se. morajo poslati bratovski:skladnici, ki ga upokoji, na njeno zahtevo vsi zanj
XV. POGLAVJE.
vplačani prispevki s 4%nimi obrestmi vred.

Prehodne odredbe.

§ 149.
Razmerja bratovske skladnice proti ostalim ustanovam
socialnega zavarovanja.
Razmerja bratovskih skladnic proti osrednjemu
uradu za zavarovanje delavcev in proti ostalim doma«m ustanovam socialnega zavarovanja se -, urede na
«snovi kar najožjega medsebojnega podpiranja in vza
jemnosti s posebnim sporazumom med ministrstvom za
ume in rudnike in ministrstvom za socialno politiko
Hi narodno zdravje.
XIV. POGLAVJE.

' ,. "

Kazenske odredbe.
§ 150.
Primeri, ki se morajo kaznovati.

§ 152.
1

i ) Za določitev časa članstva, pridobljenega pri
bratovskih skladnicah na ozemlju kraljevine Jugosla
vije, preden stopijo ta pravila v veljavo, veljajo prejšnja
pravila bratovskih skladnic, ki so bila, v veljavi do dne
31. decembra 1924., odnosno pozneje pravila bratov
skih skladnic z dne 1. decembra 1924., R br. 11.324.
Tako ugotovljeni čas Članstva se všteva pri odmeri po
kojnine po predpisih teh pravil.
(a) Predpisi o ohranitvi časa članstva veljajo za tiste
osebe, ki so imele kot bivši člani bratovskih skladnic na
dan 31. decembra 1924. pravico do rezervnega deleža, ki
jim pa ta delež ni bil izplačan; prav tako pa tudi za tiste
bivše člane, katerih članstvo je bilo izza dne 31. decernbra 1924., toda pred uveljavitvijo teh pravil, prekinjeno.
Kdor se želi koristiti s temi odredbami, se mora prijaviti
v šestih mesecih pri bratovski skladnici in začeti plače
vati pnznalnino po § 50. od dne, ko stopijo ta pravila
v veljavo.
§ 153.

(') Rudarsko oblastvo ima ob izvrševanju držav-»
° e ga nadzorstva nad bratovskimi skladrridami po pred
a h teh pravil pravico, kaznovati predsednike, podAmortizacija primanjkljaja pri potrebnih rezervah za San
0 H K ^ S e d n i k e i n б 1 а п е krajevnih in glavnih upravnih
članstva pred dnem 1. januarja 1925.
j^borov, če ne izvršujejo njim izdanih naredb", v denarju
Prvikrat do 600, ob ponovitvi do 1000 dinarjev.
Primanjkljaj pri potrebnih rezervah pokojninskih
. _(*) Predsedniki razsodišča rudarskega .zavarovanja blagajn, ki se ugotovi z matematičnimi bilancami in ki
m
izvira iz vštetja članstva iz časa pred dnem 1 januarja
o ajo pravico, kaznovati tiste člane razsodišča, ki brez
Pravičbe ne vrše svoje dolžnosti ali ki brez opravičbe 1925., se mora pokriti iz rednih prispevkov z amortiza
ostanejo od sej,, in to z denarno kaznijo prvič do 200, cijo v najkrajšem roku.
Ponovitvi pa do 600 dinarjev.
§ 154
(S / ^ Podjetja, ki ne prijavijo v predpisanem roku
S 42.) zavarovanju zavezanih oseb, ki so pri njih za- Pokojnine in nezgodne rente, odrejene pred temi pravili,
8li П е ' 9 e kaznujejo z a vsakega neprijavljenega delavca
in osnove za odmero nezgodne rente in pokojnin po teh
Barnešgenca z denarno kaznijo od 100 do 1000 Din.
pravilih.
fiov ty Podjetja, ki namerno odtezajo zaposlenim zava
(*) Bivšim članom bratovskih skladnic, njihovim rod
li ^ l m članom večje zneske nego so predpisani, aH
«lepajo s svojim osebjem sporazume, nasprotne tem binskim Članom in sorodnikom, upokojenim izza dne
1. januarja 1925. pa do dne uveljavitve teh pravil je
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odrediti nezgodne rente in pokojnine od tega dne dalje
po odredbah teh pravil, razen pokojnin bivših članov s
pod 10 leti vštevnega polnopravnega članstva. Pokojnine
teh poslednjih kakor tudi pokojnine njihovih rodbin in
sorodnikov se znižajo po nastopni lestvici:
do zneska 150 dinarjev na mesec za 10%;
od 151 do 200 dinarjev na mesec za 12%;
od 201 do 250 dinarjev na mesec za 14% ;
od 251 do 300 dinarjev na mesec za 16%;
nad 300 dinarjev na mesec za 18%. ,
(2) Povprečni kategorij3ki zaslužek v poslednjih
petih letih, na čigar podstavi se odmerjajo pokojnine po
§§ 107. do 109., se računi po kategorijskih zaslužkih,
določenih v § 55. Isti kategorijski zaslužki veljajo tudi
za izračun letnega kategorijskega zaslužka po § 91.
§ 155.
Odredbe glede rednih prispevkov.
(') Redni prispevki za bolniške blagajne, ki se po
birajo v času, ko stopijo ta pravila v veljavo, se pobirajo
še dalje v istem odstotku od režijske redne dnevne
mezdej dokler se ne ižpremene po predpisih teh pravil.
(') Redni prispevki za nezgodno blagajno se pobi
rajo v višini 1% do 2% skupno izplačanih delavskih
zaslužkov, dokler se ne odrede po predpisanih tarifah
za prispevke.
(3) Redni prispevki za pokojninsko blagajno se po
birajo izza dne, ko stopijo pravila v veljavo, v znesku
najmanj 6%, t. j . 3% od zavarovancev, 3% pa od pod
jetij, dokler se ne odrede po predpisih teh pravil.
XVI. POGLAVJE.

,so prosti kolkovine glede na svoje poslovanje, če ni
njih namen dobiček, ki bi presegal glavni namen.'
Za Bosno in Hercegovino, tar. post. 11./43., IIb, ki
se glasi: ,kolikor ni tem podjetjem namen dobiček pod
jetnikov, glede društvene pogodbe, nadalje glede njih
vlog in spisov, ki jih predajo pri javnih oblastvih,
izvzemši sodno postopanje'; in
tar. post. 75./44. F. 4-, ki se glasi: ,bratovske sklad
nice itd., kolikor se ne bavijo z drugimi zavarovalnimi
posli in kolikor ni njih namen dobiček podjetja, so
oproščene pristojbin, navedenih pod E 2.'.
. r ,
Za Slovenijo in Dalmacijo § 45. zakona z diiè 28. julija 1889., drž. zak. št. 127., ki se glasi':' '
,Vse v poslovanje in odmotanje pravnih razmer med
skladnicami, njih zvezami in združbami, in pa upravstva osrednjega pričuvnega zaloga med seboj ter med
njim in zavarovanci potrebovane razprave, pogodbe in
listine, sosebno pobotnice o podporščinah, ki še izpla
čujejo, in pa priznanila, ki naj jih dajo po tem zakonu
delodavci in blagajnice, izkazi, ki naj jih predlagajo, in
kake druge vloge s prilogami vred — vse to je pristoj
bin in kolka prosto.'<*
§ !58.
Če se draginja zmanjša ali poveča.
Če se zaradi zmanjšane ali povečane draginje zgodi,
da se povprečni delavski zaslužki za več ko 15 % katego
rijskih zaslužkov zmanjšajo ali povečajo, se morajo tudi
poslednji sorazmerno zhižati ali zvišati. V zvezi s tem
se morajo sorazmerno znižati ali zvišati tudi tekoče ne
zgodne rente ali pokojnine, ki so odrejene na osnovi
prejšnjih katei?oriiskih zaslužkov....
§ 1S9. .

'

'

Končne odredbe.

Odločanje o stvareh, ki v teh pravilih niso omenjenem

§ 156.

(*) O vsem, kar v teh pravilih ni omenjeno, razprav
lja in predpiše izpremembe in dopolnitve minister Ц
šume in rudnike z naredbo.
(2) Vprašanje o položajih in prejemkih osebja bra• tovske skladnice rešuje rudarsko oblastvo na predlog
glavnega upravnega odbora do uveljavitve pravilnika,
omenjenega v § 23., odstavku ('), točki 3.

Reguliranje nezgodnih rent in pokojnin, odrejenih pred
dnem 1. januarja 1925.
Ce je neizogibno treba zvišati pokojnine in nezgod
ne rente, odrejene pred dnem 1. januarja 1925., se smejo
dati na predlog glavnih upravnih odborov z odobritvijo
rudarskega oblastva tem nezgodnikom in upokojencem
kakor tudi njihovim rodbinskim članom izredne podpore
ali zvišati pokojnine- in nezgodne rente po sredstvih
bratovske skladnice, razpoložnih za ta namen.
§ 157.
Administrativno in računsko poslovanje bratovske
skladnice je oproščeno državnih in občinskih davščin,
kolikor so obsežene v specialnih zakonih, kar je bilo
potrjeno z odločbo ministra za finance z dne 17. novem
bra 1924, št. 60.709, na osnovi pooblastitve, ki mu je
dana v točki 15. člena 6. zakona o taksah, s tem-le be
sedilom:
>V veljavi ostanejo Se nadalje zakonski predpisi,
kolikor se nanašajo na oprostitev rudarskih bratovskih
skladnic od taks, in sicer:
Za Srbijo in Črno goro poslednji odstavek člena 103.
srbskega rudarskega zakona, ki se glasi:
,Rudarska bratovska skladnica je oproščena vseh
državnih in občinskih bremen.'
Za Hrvatsko, Slavonijo in Vojvodino tar. post. št.
6789. pristojbinskih predpisov iz leta 1883., ki se glasi:

§ 160.
2

V § 58., odstavku ( ), odrejene obresti se morejo
uporabljati na vse prispevke, ki niso plačani do dne, ko
.stopajo ta pravila v moč.
• • :. "•
§161.

:•

. .-..i
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Prihranke, zbrane v pokrajinskem pokojninske^
skladu za rudarje v Ljubljani, je prenesti v pokojnihslco
blagajno glavne bratovske skladnice v Ljubljani z nfl"
membo, da se uporabijo z obrestmi vred izključno sam 0
za podpiranje upokojencev in njihovih rodbinskih ciano?»
upokojenih pred dnem 1. januarja 1925.
' ',•
162
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Kdaj stopijo ta pravila v moč.
(J) Ta pravila stopijo v moč prvi dan meseca,, ki n#.
stopi po razglasitvi v »Službenih novinahc,
, ',.
* Po slovenskem besedilu državnega zakonika
]
leta 1889.

,

«&-te
0) Od tega dne prestanejo veljati pravila bratovske
ekladnice za zavarovanje delavcev in osebja pri rudar
skih podjetjih v kraljevini Jugoslaviji z dne 1. decem
bra 1924., R. br. 11.324.*
V Beogradu, dne 16. februarja 1933.; R. br. 3600.
Minister za šume in rudnike
P. Matica s. r.
Ministrski svet se je v svoji seji z dne 16. febru
arja 1933. izrekel soglasnega z gorenjo odločbo gospoda
ministra za šume in rudnike.
Predsednik
ministrskega sveta
dr. M. Srškić s. r.
(Sledijo podpisi
ostalih gg. ministrov,).

245.
Po izkazani potrebi predpisujem po.8 14., odst. (3),
zakona o uradnikih te-le

izpremembe
v pravilih o opravljanju državnega strokov
nega izpita v resortu ministrstva za trgovino
in industrijo.**
Člen 1.

* :

V členu 31., tretjem odstavku, je namesto vejice
postaviti piko, besede: »ki se razdele med predsednika
in člane komisije« pa se brišejo.

Da se ta .posel olajša, je dovolil generalni direktor
v spisu G. D. br. 23.2*2/33 z dne 4. aprila 1983., da se
smejo obrača«, davčna oblastva neposredno do železni
ških edimic zaradi pregleda knjig in zbiranja podatkov
za odmero pridobnine in davka, ne da bi zahtevale za to
odobritve pristojne železniške direkcije.
Starešinam vseh železniških edinic pa se naroča naj
dovoljujejo brez odobritve železniške direkcije pregled
knjig samo tistim davčnim organom, katere njih davčne
uprave za ta pregled pooblaste.
Iz generalne direkcije drža vaili železnic v Beogradu,
dne 6. apiüla 1933., G. D. br. 23.212.

VIII. No. 844/4.

24?.

Razglas.
Razglas z dne 27. marca 1933., VIII. broj 844/2,
»Službeni list« št. 196/29, glede prevažanja prtljage
z avtobusi
se dopolnjuje
toliko, da so od prepovedi prevoza živali v avtobusih
po zadnjem odstavku omenjenega razglasa izvzeti lovce
spremljajoči lovski psi, ki pa ne smejo biti v nadlego
potujočemu občinstvu.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine y Ljubljani,
dne 28. aprila 1933.

Člen 2.
Te izpremembe je razglasiti v »Službenih novinah«.
V Beogradu, dne 31. decembra 1932.; I br. 44.831/0.
Minister
za trgovino in industrijo
dr. I. Šumenković s. r.

248.

Objave banske uprave
o pobiranju občinskih trošarin
v letu 1Ш.
II. No. 3973/3.

246.

Zaradi zbiranja podatkov za odmero pridobnine in davka naj se obračajo davčna
oblastva neposredno do dotičnih železniških
edinic. ***
Po § 108., točki 4., zakona' o neposrednih davkih so
davčne uprave pooblaščene, da smejo vpogledati knjige,
*z katerih se dajo zbrati podatki zaradi odmere pridobDine in davka.
Zato so se obračala davčna oblastva doslej do pri
stojnih železniških direkcij, da dovolijo pregled teh
knjig, kar je povzročilo nepotrebno dopisovanje in oteŽevalo delo pri zbiranju teh podatkov.
* »Uradni list« št. 63/23 iz leta 1925.
** »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
«0. marca 1933., št. 63/XVIII/185. — Pravila glej »Služ
beni list« št. 607/80 iz 1. 1931.
*** »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
*!• aprila 1933., št. 82/XXV/251.

'H»)i

Popravek.
Občina Ptuj, v srezu ptujskem, pobira najemninski
vinar od 1. januarja 1933. dalje in ne od dneva raz
glasitve v »Službenem listu«, kakor je bilo objavljeno
v kosu 19. »Službenega lista« iz 1. 1933. pod naslovom
»Banove uredbe«, št. 151.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 29. aprila 1933.
Po pooblastilu bana
načelnik upravnega oddelka:
dr. Stare s. r.
II. No. 5846/1.
Občina Boč, v srezu Maribor levi breg, bo pobirala
od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu. 1933.
naslednje občinske trošarine:
a) od 100 1 vina Din 80-—,
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50-—,
c) od 100 1 piva Din 30-—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 28.' aprila 1933.
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II. No. 8128/2.
Občina Bukovica, v srezu Litija, bo pobirala od
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933. na
slednje občinske trošarine:
a) od 100 1 vina Din 70-—,
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50-—,
c) od 100 1 piva Din 25-—,
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja,
ruma in konjaka Din 5*—,
d) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 20-—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 28. aprila 1933.

b) od 100 1 vinskega mošta Dia 100-—,
c) od 100 1 piva Din 25'—, .
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja,
ruma in konjaka Din o - —,
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 IO-—.

II. No. 980/1.
Občina Kot, v srezu dolnjelendavskem, bo pobi
rala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu
1933. 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 22. aprila 1933.

II. No. 9133/1.

II. No. 8686/1.
Občina Lehen na Pohorju, v srezu mariborskem
desni breg, bo pobirala od dneva razglasitve v »Služ
benem listu* v letu 1933. naslednje občinske trošarine:
a) od 100 1 vina Din 100-—,
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100-—,
c) od 100 1 piva Din S0-—,
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja,
ruma in konjaka Din 5-—,
d) od goveda nad 1 letom Din 15-—,
e) od goveda pod 1 letom Din IO-—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 28. aprila 1933.
II. No. 26670/1.
Občina Ojstrica, v srezu dravograjskem, be pobirala
od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933.
naslednje občinske trošarine:,
a) od 100 1 vina Din 75-—,
b) od 100 1 vinskega -mošta Din 60-—,
c) od 100 1 piva Din 10-—,
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja,
ruma. in konjaka Din 5*—,
d) od goveda nad 1 letom Din lo*—,
e) od goveda pod 1 letom Din 10*—,
f) od prašičev Din 5#—,
g) od drobnice Din 5-—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 26. aprila 1933.
II. No. 4091/2.
Občina Polhovgradec, v srezu Ljubljana, bo pobirala
od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933.
naslednje občinske trošarine:
a) od 100 1 vina Din 100-—,

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 28. aprila 1933.

Občina Razvanje, v srezu mariborskem desni breg,
bo pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu«
v letu 1933. 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. TWì'ì,
ruma in konjaka Din 5—-.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubijajii,
dne 28 aprila 1933.

II. No. 11677/1.

•

Občina Rdeči bregj v srezu mariborskem d-ssni breg,
bo pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu«
v letu 1933. naslednje občinske trošarine:
a) od 100 1 vina Din 90—,
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 15-—,
e) od goveda pod 1 letom Din 10-—,
f) od prašičev Din 10-—,
g) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din K 0 — .
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 29. aprila 1933.

II. No, 26610/1.
Občina Ribnica na Pohorju, v srezu dravograjskem,
bo pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu«
v letu 1933. 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'—,'
d) od goveda nad 1 letom Din 30'—,
e) od goveda pod 1 letom Din 10*—,
f) od. prašičev Din 10-—,
.
,
g) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst. Din 20"-Г'
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani»
dne 28. aprila 1933.

Izdaja kraljevske banska uprava Dravske banovine: njen predstavnik in urednik: Pohar Robert v Ljubljani.
Tiska In гаЈаеа; Tiskarna >Merkur< v Ljubljani; njen predstavnik: Qtmar Miohâlek v LJubljani.
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SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVE®
Priloga k 37. kosu IV. letnika z dne 6. maja 1933.

Razglasi kraljevske
banske uprave

O

od 15. aprila do 21. aprila 1938
Po naredbi ministrstva za narodno zdravje
8. br. 4948 z dne 21. marea 1930. .
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Ljubljana, dne 24. »pitta V9Ì8.
Kraljevska banska aprova
banovine v Ljnb))ftaa.

Razglasi sodftî
in sodnih oblastev
u«i a «

Su 30—4/33— 1.

Razpis.
Odda se mesto vodje zemljiške kejige
pri sreskem sodišču v Ljubljani.
Obenem se zasedejo - tudi mesta, M
se izpraznijo tekom tega razpisa ali za
radi njega.
Pravilno opremljene prošnje je vlo
žiti pri podpisanem predsedništvu T
roku 15 dni od prve olbjave tega ras
pisa v >Slu/benem listu«.
Piredeedništvo okrožnega sodišča v
Ljubljani,
d n e 1. maja 1933.

*
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T 25/33

Amortizacija.
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Ljubljana (srez) . . . .
Ljubljana (mesto) . . . 11
Ljutomer
—
Maribor desni bree • • • 2
6
Maribor levi bree . . .
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Smarte Dri Jelša b
Vsega

1

Vsega

D

ti

Davica. — Diphteria et Croup.
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-i

CO

Pregled nalezljivih bolesni
v Dravski banovini
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I'
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VL No. 2364/19.
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Otročična vročica. — Sepsis
puerperalis.
• • • »— 1 — — 1
Litija
.
1
Ljubliana (srez) • • . •i
1 — — 1
Metlika ' • .-.
1
1
Murska Sobota • • • »
1 . 3 —' — . 4
Vseeai . . •

Na prošnjo DoDnikarja Antona, hlap
ca na Jezici 15, se uvaja postopanje za
amortizacijo naslednjih vrednostnih pa
pirjev, ki jih je prosilec, baje izgubil,
ter se njih imetnik pozivlje, da uve
ljavi tekom 6 mesecev po objavi v
»Službenem listu« svoje pravice, sicer
bi se po poteku, tega roka proglasilo,
da so vrednostni papirji brez moči.
Oznamehilo vrednostnih papirjev:
Hranilna knjižica Mestne hranilnice
ljubljanske v Ljubljani št. L 5412, z

Strah 186.

Štev. 37.

vlogo Din 6.675*—, glaseča se na Ime
Dobnikar Anton.
Okrožno sodišče v Ljubljani, odd. V.,
dne 2. maja 1933.
Og 6/33—3

Amortizacija.

1215

Na prošnjo Vidmar Marije, zasebnice
v Šenčurju pri Kranju it. 90, se uvaja
postopanje za amortizacijo sledečih
vrednostnih papirjev, ki jih je prosilec
baje izgubil ter se njih imetnik po
zivlje, da uveljavi tekom šestih mese
cev od dneva objave v »Službenem
listu« svoje pravice, sicer bi se po po
teku tega roka proglasilo, da so vred
n o t n i papirji brez moči.
Oznamenilo vrednostnih papirjev:
Življenjska zavarovalna listina Štev.
100.519 Vzajemne zavarovalnice v Ljub
ljani, glaseča se na ime Vidmar Ma
rije iz Šenčurja in znesek 230 Din.
Okrožno sodiSče v Ljubljani, oclđ, V.,
dne 1, mä|a 1933.
T VIII '50/33—12
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Razglasitev preklica.
S sklepom okrajnega sodišča y Ljub
ljani, z dne 24. decembra 4,933.* opr.
št. L VIII 69/32—11, je bil Lavtižar
Franc, posestnik in gostilničar, prej
stanujoč v Vsrjall St. 6, ftftfadl urnobohjosti popolnoma preklican.
Za skrbnika-pomoČnika j e bilà postavljena Lavtižar Angela, pos. žena,
Verje št. 6.
Okrajno sodišče v Ljubljani, odd. VIII.,
'dne 28. februarja 1933.

*

L IV 2/31—6.

1206

Sklep.
S sklepom podpisanega sodišča z dne
26. januarja 1933., opr. št. L IV 2/3Ì-6,
јз bila K m e c l Qenpvefa, posestnica v
/gornji Hudirij.i št. 47, zbog umobolno'fcti popolnoma preklicana.
*
Za kuratorja je bil imenovan K l u e « 1
Ivan, posestnik v Zg. Hudinjl št. 47.
Sresko sodišče v Celju, odd. IV.,
. dne 29. aprila 1933.
Ш a P 55/33-3.

Oklic*

1192

P 48/33-2.

iih

Oklic.
TôzëM slrâhKâ Grašič Ignacij, t'rgöveG na Brezjah štev. 37, ki jo zastopa
Kobler Franc, advokat v Radovljici, je
Vložila proti toženi stranki Renku An
tonu, posestniku na Brezjah št. 3, radi
Din 5.300-— s pripadki k opr. štev.
P 48/33-1 tožbo.
Narok za ustno razpravo se je določil
na 26. rhàja Ì933. ob deyëtilï dopoldne
pred torn sodiščem v izbi št. 26, raz
pravna dvorana.
Ker je bivališče • tožene stranke ne
znano, se postavlja gospod dr. Triller
Mirko, advokat v Radovljici, za skrb
nika,, ki jo bo zastopal ha njeno nevar
nost in gtroške, dokler ne nastopi sama
ali ne imenuje pooblaščenca.
SrcSkđ sodišče v Radovljici, odd. IL,
, dne 28. aprila 1933.
A IV i 04/33—4.

1207—3—1

Oklic, š katerim se sklicu
jejo sodišču neznani dedici
Premrl Ivan, kočar v.Zamikbvjii.il,
Je umrl istotam dne 26. februarja 1933.
bréz oporoke. K njegovi zapuščini se
Je priglasila za dedinjo temeljem za
kona rijegeva Vdova Preinrl Marija.
Ker sodišču ni znano, ali in katerim
zapustnikovim sorodnikom pripada do
te zapuščine šodedinjska pravica, se
pozlvljejo le-ti in vsi tisti, ki namera
vajo uveljavljati kake zahtevke do te
zapuščine, da_ v roku 1 leta od dneva
tega sklepa prijavijo pri tem sodišču
svojo dedpo pravico in oddajo z .izka
zom svoje dedne prayice svojo dedno
prijavo. V- nasprotnem primeru se bo
o zapuščini razpravljalo le s tistimi; Id
še bodo priglasili za dediče in izkazali
svojo deqno pravico in se bo zapuSČina
prisodila le njim.
Za skrbnico zapuščine se postavi za
pustnikova vdova Premrl Marija.
Sr«»Skò sodifiče v Celju, odd; IV.>
dne 1. maja 1933.
*
K'1212/32—6
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Dražbeni oklic.

Dnè 13. m a j a 1938. d o p o l d n e
Tožeča stranka Dolinšek Ivan» drevesničar v Kamnici pri Mariboru, je. ob d e v e t i h bo pri podpisanem sodivložila proti toženi stranki Vogriču Pe šču v sobi žt. 10 dražba nepremičnin:
tru, posestniku Sp. Sleme, p. Selnica ob zemljiška knjiga Brengova, vi. št. 47.
Geniina vrednost- Din 32.160-—.
Dravi, sedaj neznanega bivališča, radi
VredhoSt pritiklinerDtti 1.155-—.
Din 570-50 k opr. št. l i l a P &B/88—1
Najmanjši ponudek: Din 1.500-—.
tožbo.
Pač pa mòra zdražitelj prevzeli,brez
Narok z"a ustno razpravo se je določil
.na 30. maja 1933. ob četrt na duvet do zaračuna v najvišji ponudek temeljem
poldne pred tem sodiščem v izbi št. 14, kupne pogodbe % dne 21. Ш. 1931. na
prodanem zemljišču vknjiženo služnost
razpraVna dvorana.
Ker le bivališče tožene stranke ne no pravico stanovanja in realno breme
znano, se postavlja za skrbnika ria čin prevžitka v korist Jujijane Keti,š, preodsotnemu tožencu g, Oubehšek Pran. vžitkarice v Brengovi, ocenjeno letno na
sodpi pripravnik v Mariboru, ki jo bo Djn 3.096-50, V desetkratnem iznosu,
zastopal na njeno nevarnost in stroške, tedaj Din 30.965-—.
dokler ne nastop! sama ali ne imenuje
Pravicej ki bi ne pripuštale dražbe,
pooblaščenca
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražSresko sodišče v Mariboru, odđ* Ш.а, bsnem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi âe ne mogle več uveljavljati
dne 3. maja 1933.

glede hepremlčiilhe v škodo ÄdräZiteijät
ki je ravnal v dobri veri. t
V ostalem se opozarja „na dražbeni
oklic, ki je nabit na uraäm deški tega
sodišča.

Okrajno sodišče Sv. Lenart,
dne 31. Љћгса Ш 8 .
*
E 1893/32—7.
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Dražbeni oklic.
Dne 2. .'j u ni j a 193 3. do p ol.dne. o tj
d e v e t i h bo pri podpisanem,sodišču v
sobi št. "1Š dražba iiepfeiničtiihi hiše
(pekarne), stavbišča, dvora, zemljiška
knjiga Rogačevci, vi. št. 295.
Cenilna vrednosj: Din .75.700-—.
Najmanjši ponudek: Dih 5Ö:468-—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe;
Je priglasiti sodišču najpozneje pri dr-až*
b.enem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več. uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
._. .
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deški tega
sodi.š.ča.
Okrajno sodišče.v. Murski $QDOÜ,
dne 19, aprila 1933.
.

*

•'•

••••'.l

ß 1877/32-9.

J Ц4

Dražbeni oklic*
. .Dne J . ,j.n.riШ 1933. d o p o l d n e . o b
p.oldevetili bo pri podpisanem sodi
šču v sobi št. o dražba nepremičnin:
zemljiška knjiga Dol pri Hrastniku,
vi. št. 292.
Cenilna vrednost: Din 3Q.000-—. :
Najmanjši ponudek: Din 15.000-—.Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe»
je pr.igiasiti sodišču najpozneje pri dražbenem .naroku pre"d začetkom drälb'e,
sicer bi se ne mogle уес uvelifrvljiiti
glede nepremičnine v škodo zdražitelja.
Ifi je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na drđžbehi
oklic, ki јб nabit na uradni deski toga
sodišča.
•
Sresko sodišče v Laškefft,
dné 20. aprila 1933.
. .
IV I 30/33-4

*

.
1\U

t>r$žbeni oklic.
Dne .9; junija 1933 dopoldne qb 9. -liri
bo pri podpisanem sobjscy. v sobi št. 27
dražba nepremiönin: zemljiška knjiga
Jareninski dol, vi. št. 3 in 91. .
Cenilna vrednost': Ditt
'Š28.86Š-50.
Vredhöst ptitiklltte'.: Dim 1870-^-. Najmanjši ponudek: Din 171.615'rr.,

Pravice, ki. bi r s pripuščale"àfâzBe,
,ie priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred zacetkqm dražbe, si
cer bi se nö mogie ve£ uveljavljati gledee
nepremičnine;^ škodo zdražitelja. tei .*j
ravjiai v dobri véri.
V Ostaiem se opozarja na dražbei»
oklic, ki je nabit na uradni deski ' teg a •
sodišča.
' , '
Okrajno sodišče v Mariboru,
• dne 4. aprila Ш З .

M

' E IV 426/33—7

ПЏ

Сг^ђвдц okliç. _
Dne 9. j u n i j a 1933. d o p o l d n e ob
p o l e n a j s t i h bo pri podpisanem so
dišču v sobi ti. 27 dražba nepremičnin:
zemljiška knjiga Pobrežje, vi. št. 771.
Cenilna vrednost: Din éà.QOO—.
Najmanjši ponudek: Din 24.000-—.
Pravicg. ki bj na pripujčale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mòele več uveljavljati
filed* nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravna] v dobri veri..
V ostalem se opozarja na draibepj
okjic, ki je nabit na.uradni deski tega.
sodišča.
- •
Okrajno sodišče y p r i b o r u , edd. IV.,
" > dne;lli. aprila. 1983.

je, priglasit} spđišgu najpozneje pri
benem naroku pred ?aöet,kqtm draroia, si
cer bi se ne mogle več uveljavljati.glede
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki ie
ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na, dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Sresko sodišče Slov. Bi g trica,
dne 21. aprila 1933.
E 518/32-11

.
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Dražbeni oklic»

Dne IQ. j u n i j a 1933. d o p o l d n e ob
p o } e u a j s { i h bo. pri podpisanem sodi
šču v sobi št. 2 dražba nepremičnin:
zemljiška knjiga k. o, Ostrožnik, vloj.
.št.: 224.
.....
Cenilna vrednost: Din 10.515'-"-.
Vrednost pritikline: Din 40-—.
E IV 477/33—7
,1123
Najmanjši ponudek: Din 7.037*—.
ki bi ne pripuščale dražbe,
-,., Dražbeni oklic. / :je Pravice,
priglasiti sodišču najpozneje pri dražDne 9. j u n i j a 1933. do p o J d n e ob benem naroku pred začetkoav dražbe,
d e s e t i h bo pri p nodpjsa.nem sfldjšču,
sicer bi se ne mogle več uveljavljaj
v sobi štev. 27" dražba" nepremičnin; glede nepj;«n.viwune v škodo adcažUelja,
zemljiška knjiga .-Hazvanje; vi. št. ,455, ki je ravnal v dobri veri.
Cenilna vrednost: Din 22.128--~. -V
. V ostalem se opozarja na dražbeni
Najmanjši ponudek: Din 14.752^. •• oklic, ki je nabit nâ uradni deski tega,
Pravice, ki bi -"nfcvb'ripHščale dražbe, sodišča.
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražOkrajno sodišče v Mokronogu,
benem naroku pred začetkom dražbe,
dne 26- aprila 1933
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
•j.
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, E 44/33—8
1191
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
Dražbeni oklic.
oklic, ki ie nabit hä ; Uradni deski tega
Dne 13. j u n i j a 1933. d o p o l d n e
sodišča.
pb d e s e t i h bo pri podpisanem, sodi
Okrajno sodišče v Mariboru, odd. IV., šču v sobi št. 7 dražba nepremičnin;
dne 14. "aprila 1933. ' .
zemljiška knjiga Vinica, vi. št. 63 in 469.
igt-'- '
Cenilna vrednost:. ÜJ& 37,439*^9.
E 635/32-40,..,. ,,.,,,, , v ,
1,194
Vrednost pritikline: ' Din ' 150--*-, kar
Je. že upoštevano v oenilni vrednosti.
Dražbeni pklic.
; Najmanjši ponudek: Din 34.959-80.
Dne: 10. -, ,.1'U n i j a . 1933. 4 o p o 1 d.n e Pravice, ki bi ne pr-jpušč-ale dražbe,
ob d e v e t i h bo pri. podpisanem sodi je-pïjgiasiti sodišču najpozneje p?i dražšču v sobi št. 10" dražba 'nepremičnin: benem naroku pred začetkom dražbe,:
zemljiška knjiga Cagopa, vlož:'št. 127, sicer bi se ne mogle več uveljavljati
Cagona, vi. št. 15Q, Verjarie, vl.-št. 22: glede nepremičnine v škodo zdražitelja.
Cenilna vrednofit:,.pin 62.07^:—. ... ki je ravnal v dobri veri.
Vrednost pritikline: Din S50-—.
V ostalem se opozarja na dražbeni
Najmanjši ponudek:.Din 41.386-—.
oklic, ki je nabit na uradni deski tèga
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, sodišča.
..ie priglasiti sbdišču najpozneje pri dražSresko sodišče v Črnomlju, ođd. Ц.,
benem naroku "ptfed začetkom dražbe,
dne 10. aprila 1933.
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
Slede nepremičnine v'škodo zdražitelja,
E Д,950/32г~15
1162ki je ravnal v dobri veri.
.,-.-. ,
V ostalem se opozarja na dražbeni
Dražbeni oklic.
oklic, ki je nab;t na uradni deski tega
Dne
14.
j u n i j a 4933. d o p o l d n e
sodišča.
.
'
o b . d e v e t i h bo pri podpisanem sodi
Okrajno lodiäcc Sv. Leflart,
«
šču v sobi št. 26 dražba nepremičnin:,
dne 27. aprila1983.
zemljiška knjiga IjHed, vi» št. 31..
Cenilna vrednost: Din 162.871-—.
• ijc
Najmanjši ponudek; Din 108.581'—,
K ,868/32- -io :'''";
' ; ';;v
'' U2Ö
; Pravice, ki bi «e pripuščale dražbe,
. Dražbeni oklic.
je priglasiti eodišču najpozneje pri draž*
Dne 10. j u n i j a 1933. d o p o l d n e benem naroku pred začetkom dražbe,
°b. 2Ц bo v pri podpisanem sodišču
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
v
sobi štev.': 1- dražba nepremičnin:. glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
Ze
mljiška knjiga Hrastovec, ,,vl. št. 9.0, ki je ; ravnal v dobri veri.
°bstoječe iz gozda v izmeri 37 ha 58' a
V ostalem se opozarja ne dražbeni
H
m .
• . . . . •
.
:
. - . , . . • • - ! • • . '
'
oklic, ki je nabif na uradni deski tega
Cenilna vrednost: Din 93.958—.
sodišča.
Najmanjši ponudek: Din 62.635-33.
Sresko sodišče v Radovljici,
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
dne 28. aprila 1933.
ä

;

I 130/33-8,

.

lWi

Dražbeni oklic.
Na predlog zahtevajoče strnete žegar
«Josipa, v Gornji Erigi št. 5, be dee
14. j u n i j a 1933. ob d e s e t i h pri,te*n
sodišču, v sobi št. 3, dražba , нвргеmičnin: zemljiška knjiga Briga, > vlož.
št, 5, hiša št. 5 in zemljišča.
Cenilna vrednost; Din 1 Ш 8 # 2 .
• Najmanjši ponudek: Din 7.3^8-—,
Varščina: Din 1.120-—.
Pod najmanjšim ponudkoM ae ae pre
daja.
Pravice, ki bi ne pripuščale dr-ajbffc
jç priglasiti sodišču najpozneje pri % : &
benem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,.
ki,.je, uavpal v: dobrj veri.,.
V ostalem se opozarja na dražbe«
okljc, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Sresko sodišče Y Kočevju, odd. IL,
dne 26. aprila 1933.
*
E 18Ç1/82-10,
tm-î-i

Dražbeni oklic.
Dne 14. j u n i j a 1933. d o p o l d n e
ob pol d e s e t i h bo pri podpisanem
sodišču v sobi št. 26 dražba nepre
mičnin: zpmliiška knjiga Studor, vlc-ž.
št, 459.
Cenilna vrednost: Din 75.090-—.
Najmanjši ponudek: Din бО.ОвО--*-.
Pravice, ki bi ne pripuščale draghe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi ée ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražiteHa,
ki je ravnal v dobri ver*. '
.
V ostalem se opozarja. na dražbeni
oklic, ki, je nabit pa uradni deski tega
sodišča.
'
_ " . •
Sresko sodišče v Radovljici,
dne 3. maja 1933.
Џ
E 1202/82-^35
1141

Dražbeni oklic.
Dne 16. junija 1933. dopoldne ob 10.
uri bo pri podpisanem sodišču v sobi
š t 4 dražba nepremičnin: zemljiška
knjiga Rupe, vi. št. 1.
ч
Cenilna vrednost: Din 44.3J8-20.
Vrednost pritikline: Din 2.749-—.
Najmanjši ponudek: Din 23.533-60.
Pravjce. ki bi.ne pripuščale dražbe,
je priglasftf sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe, si
cer bi se ne mogle več uveljavljati glede
nepremičnine Y škodo zdražitelja, ki je
ravnaj v dobri veri.
V ostalem ce opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tsga
sodišča,
Sresko sodišče v Celju,
dne 19. aprila 1933.
E 496/32-6.

n#e

Dražbeni oklic.
Dne 19. j u n i j a 1933. ob d e v e t i h
d o p o l d n e be pri podpisanem sodišču,

Stran 188.

Štev. 37.

soba št. 7, javna dražba nepremičnin:
zemljišče, vi. št. 11, k. o. Veluna, ob
stoječe iz 1 stavbne parcele, na kateri
stojita stanovanjska hiša in gospodar«sko poslopje, 7 pašniških, 7 njivskih. 3
travniških, 4 gozdnih, 1 vrtne parcele,
nadalje ene parcele-pot. ki je v naravi
njiva.
Cenilna vrednost s pritiklino vred po
odbitku preživitnih pravic: 73.740-65 di
narjev
Najmanjši ponudek: Din 49.160-44.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo <zdražitelja,
ki je ravna] v dobri veri.
* V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Sresko sodišče v Slovenjgradcu, odd. IL,
dne 18. aprila 1933.

Konkurzni razglasi
St 2/33—2
430.

1213

Konkurzni oklic.
Razglasitev konkurza o imovini Petra
Hartmàna, prot. trgovca s pivom, vinom in žganjem, agentura in komisija
ter trgovina z dišavami pod zaščitno
znamko, >Ursus mlin« v Ljubljani, Ce
lovška cesta 50.
Konkurzni sodnik: Avsec Anton, sod
nik okrožnega sodišča v Ljubljani.
^Upravnik mase: dr. Vrtačnik Aloj
zij, odvetnik 'v Ljubljani.
Prvi zbor upnikov pri okrožnem so
dišču v- Ljubljani v sobi št. 140, dne
13. maja 1933. ob 10. uri.
Oglasitveni rok do 12 junija 1933. na
okrožno sodišče v Ljubljani.
Ugotovitveni narok pri okrožnem so
dišču dne 17. junija 1933. ob 9. uri.
Okrožno sodišče r Ljubljani, odd. III.,
dne 2. maja 1933.
*
S 28/32—51
431.

1156

Potrditev prisilne
poravnave.
. V konkurzu prezadolženke BayerSwaty Frančiške, industrialke v Mari
boru, registrovane pód firmo Franc
Swaty m pod firmo C. Pickel v Mari
boru, se dne 20. apr.ila 1933. međ'prezadolženko in njenimi upniki sklenjena
prisilna poravnava potrjuje.
Okrožno sodišče v Mariboru,
dne 27. aprila 1933.
S 17/27
482.

1210

Odprava konkurza.
Prezadolženka tv. R. Butic in drug
T Ljubljani. Konkurz, ki je bil razgla

šen s sklepom opr. št. S 17/27—2 o
imovini prezadolženke, se odpravlja,
ker je bila razdeljena vsa masa, po
§ 139. k. r.
Okrožno sodišče v Ljubljani, odd. III.,
dne 6. aprila 1933.

Razglasi raznih uradov
in oblastev
119

Narodna banka
°
kraljevine Jugoslavije

*
S 30/32-84.
433.

1201

Potrditev prisilne
poravnave.
V konkurzu prezadolženke tvrdke
Kuhar in Hrovat, manufakturne trgo
vine v Mariboru, registrovane pod fir
mo Kuhar in Hrovat v Mariboru, se
dne 20. aprila 1933. med prezadolženko in njenimi upniki sklenjena prisil
na poravnava p o t r j u j e .
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III.,
dne 27. aprila 1933.

*
S 20/32—39
434.

1171

Odprava konkurza.
Prezadolženec Mauri Peter, trgovec v
Arclinu.
Konkurz, ki je bil razglašen s sklepom
opr. št. S 20/32—2 o imovini prezadolženca, se odpravlja, ker ni kritja za
stroške postopanja, po § 178., odst. 2.,
k. r.
Okrožno kot trg. sodišče v Celju, odd. I.,
dne 25. apnila 1933.
Por 7/33-2
435.

1216

Poravnalni oklic.
Uvedba poravnalnega postopanja o
imovini dolžnika Stražišarja Marije,
neprot. trgovca z usnjem in čevljar
skimi potrebščinami v Domžalah, Kolo
dvorska ul. 18.
Poravnalni sodnik: Hutter Ivan, sta
rešina sreskega sodišča v Kamniku.
Poravnalni upravnik: dr. Janežjč
Konrad, odvetnik v Kamniku.
Narok za sklepanje poravnave pri
sreskem sodišču v Kamniku, dne 10. ju
nija 1933. ob 9. uri.
Rok za oglasitev do 5. junija 1933.
Okrožno sodišče v Ljubljani, odd. III.,
dne 2. maja 1933.

S t a i l e 30. a p r i l a 1933.
4кИта.
Dinarjev
Metalna
podloga . 1.924,668.310.83 (— 8,277.244-76)
Devize, ki ni
so v podlojri 14,107.837-97 (— 353.665-24)
Kovani no
vec v niklju 180,110.393-50 (—24,027.46050)
Po&ojHii '. ; 2.343,020.370-23 ( + 7,203.162-48)
Vrednostni
'papirj« v . 15,461.200-Prejšnjl pred
a m i driavl 1.812,774.421-18 ( + 261.90986)
Začasni pred,
eml gl. drž.
jlagalhl * 600.000.000*—
Vrednosti reiérvn. fonda 68,081.369-60 (— 206.37b'—)
Vrednosti
oetaHb fon
dov « •; .
7,924.914-72
Nepremični
ne л , . . !68,946.324'28(-|- 246.019'46>
Rasna aktiva 61,984.532-22 ( + 9,186.862.30)
"':.'•[•'"
7.177,069.674-53

I

Pativa
Dinarjev
Kapital ' . . 180,000.000-—
Rezervni
fond . . .
77,417.024-15
Ostali fondi
9,687.134-21
tf ovčarji ce v
oDtojta i . 4.501,994.796-— (+71,389.086*—)
Obveee na
pokaï . . 940365.247-43 (-91.860.056-68)
Obveze a rokom . . .. 1.276,191.124-26 (+11,817.000-—)
Razna pasiva 192,424.349-49 ( - 7,811.819-82)
7.177,069.674-58
Obtok in obveze ; . .6.442.360.042-43
Celotno kritje . . . 35-36%
Kritie V zlatn . . .82-37°/,
Obrestna mera:
po eekomptu
oo lombardi!

*
No. 4406/1.

1208

Razglas.

*
Sa 67/32—14
436.

• » • • • • • * • 7И95
• • . » t t » • • 9%

1214

Sklep.
Prisilno poravnalno postopanje izven
konkurza dolžnika Hartmana Petra,
prot. trgovca s pivom, vinom in žga
njem, agentura in komisija ter trgovina
z dišavami pod zaščitno znamko »Ursus
mlin« v Ljubljani, Celovška cesta 60,
se ustavlja, v smislu § 34. zak. o pri
silni poravnavi izven konkurza.
Okrožno sodišče v Ljubljani, odd. III.,
dne.6. februarja, 1933.

V ponedeljek, dne 15. maja 1933. ob
10. ufci, se'bo vršila pri sreskem načelstvu V' Kamniku, v uradni sobi št. 4,
dražba lovskih pravic občinskega lovi
lca Krtina in ponovna dražba glede
©bcj.nske'ga lovišča Motnik /za dobo do
31;; ma/rea': 1938.
pTažbeni pogoji so na vpogled v na
vedeni' sobi med uradnimi urami pri
sreskeni načeletvu.

; -V . , *!

'., Sueško načelstvo v Kamniku,
• 4ne 27. anrila 1933. '

••M', ;/. ':

#

;.

"

IP
fit»v. 37.
T

' No. 532/85.

1125-^3—3

Razglas.

Študenec (III. drag. razred).
' Prosilci za to službo morajo imeti
pogoje za sprejem v državno službo in
dovršeno zdravniško pripravljalno služ
bo (staž).
Prošnje je vložiti pri upravi zavoda
do 13. maja 1933.
Uprava državne bolnice za duševne
bolezni Ljubljana-Študenec,
v Ljubljani, dne 1. maja 1933.

Tehnični razdelek pri sreskem načelslvu v Mariboru levi.breg razpisuje po
oalogu kraljevske banske uprave v
^ubijani,
V. No. 1673/22 z dne 24. aprila
1933.,
:
. .
Ponovno
prvo javno ustno licitacijo, za
tt
obavo tolčenca eklogita za državno
pesto
št. 50 od km 124-000 do km 154-179
10
za drž. cesto št. 17 od km 0-000 do
#
km 11-000.
Štev.
182/2
pr.
1183—3—2
ц .Licitacija
se bo vršila dne 16. maja
t u^'. v s Pričetkom ob 10. uri V'pisarni
Razpis.
'Maničnega razdelka v Mariboru, soba
Na
osnovi
odloka
ministrstva za so
*}• 51, in sicer razdeljeno po naslednjih
cialno politiko in narodno zdravje v
Anicah:
, L Drž. cesta št. 50 od
km 124-000 do Beogradu z. dne 26. aprila 1933.,
3
129-500: 480 m jesenskega in S. štev. 6976, razpisuje uprava občne
; *»»
l j *P m3 pomladanskega, skupaj 720 m3 državne bolnice v Ljubljani v skrajša
•и ^čenca eklogita, proračunska vsota nem roku desetih dni naslednje tri
službe:
, Ш 97.200-—.
,, 2. Drž. cesta št. 50 od km 129<500 do , 1 (eno) mesto zdravnika-asistenta v
*w 134-640: 480 m3 jesenskega in VII. položajni skupini;
i ?® m3 pomladanskega, skupaj 720 m 3
1 (eno) mesto sekundarnega zdrav
^Icenca
eklogita,
proračunska
vsota
nika
v VIII. položajni skupini, odnosno
Ul
a 97.200-—.
zdravniškega pripravnika. S to službo je
3
, - Drž. cesta št. 50 od km 138-000 do po razpoložljivosti prostora zvezana pra
«m 142-500: 130 m 3 jesenskega in vica do brezplačnega stanovanja v za
;
vodu;
*tni> m 3 P ° m l a d a n s k e g a , skupaj 265 m3
' D?'cenca eklogita, proračunska vsota
1 (eno) mesto kontraktualnega zdravi, 'n 39.750-—.
nika-specialista za urologijo kot vršilca
4
v. - Drž. cesta št. 50 od km 142-500 do dolžnosti šefa urološkega odseka z me
hm 154-179: 420 m3 jesenskega . in sečno nagrado Din 1022'-1-.
L
tnix m 3 P ° m l a d a n s k e ß a , skupaj 635 m3
Prosilci, ki imajo predpisano stron
'Micenea
eklogita, proračunska vsota
l
kovno
kvalifikacijo in so izpolnili po
T n 95.250—.
goje, določene s § 20. zakona o bolni
, 5 - D r ž . cesta št.
17
od
km
0-000
do
cah, naj vlože prošnje, opremljene v
•,^ 11-000: 480 m 3 jesenskega in
240 m3 smislu § 3. uradniškega zakona najkes3
- ^fnladanskega, skupaj 720 m tolčenca riejedo 15. maja 1933. pri upravi občne
.Cogita, proračunska vsota 97.200-— državne bolnice v Ljubljani.
•farjev.
Uprava občne državne bolnice v
-, V • smislu. odloka bivše gradbene'diLjubljani,
y^Mie v Ljubljani štev. 1812 z dne
jp e• maja 1928 se polaganje kavcij vnadne 1. maja 1933.
v 3 ne zahteva, državna cestna uprava.
Upravnik: dr. Gerlovič s. r.
•Mra 6}. Pridržuje pravico, zahtevati od
!
"ft 2itéljev kavcijo v iznosu 10% od
"Računske vsote.
št. - 533/33. •
1094—3—3
§jteif °.RoJ* licitacije so na vpogled pri
Razpis dobave.
l a i č n e m razdelku sreskega načelstva
; p r i b o r u levi breg, soba št. 51;
; Po rešenju g. ministra za socialno
, cijJu ? ^citanti morajo predložiti licita politiko in narodno zdravje, 0< br. 5469,
t i ] ! komisiji potrdilo o plačanih dav- se razpisuje za razdobjepod 1. maja do
5, za drugo tromesečje.1933.
30. septembra 1933. tretja pismena lici
'..ИђдуЈ ponovni prvi licitaciji se bodo tacija za dobavo mlevskih izdelkov in
• bg V f l i e samò enake in nižje ponud- špecerijskega blaga za bolnico za du
£w.?đ
Ponudb, doseženili na drugi - lici- •ševne bolezni v Ljubljani in za bolnico
V x ^ ' k i so znašale za delnice 1, 2 in 5 za duševne bolezni na Studencu.
K D i n 133-80, za 3 delnici 3 in 4 po
Licitacija se bo vršila v sredo dne
_ : ^ 150-za
1
m
.
17.
maja 1933. ob 11. uri dopoldne v
lo rt8^ p tražitelj
mora ostati v besedi upravni pisarni bolnice za duševne bo
o
W» e
zaključeni licitaciji: Rok dolezni'v. Ljubljani. "
;
ta ? vseh dobav ie do 30. septem-'
Natančnejši pogoji. so na vpogled pri
J 1.088.
. •
.
za vodni upravi.
te
8ko načelstvo Maribor levi breg,
Uprava drž. bolnice za duševne bolezni
tehnični razdelek,
Ljubljana-Študenec v Ljubljani,
.
dne 22. aprila 1933.
dne 26. aprila 1933.
*
. 33/pr.-1933.' . • "

Razpis.

*
1182--3--2

| » ^ z ß i s u j e se služba sekundarnega
T^ika VIII. položajne skupine v
01
za. duševne bolezni Ljubljana-

Štev. 1224/E-K.

1209

Razpis.
; Ravnateljstvo mestne elektrarne ljub
ljanske razpisuje dobavo sledečih žar
nic za javno razsvetljavo:

200 žarnic 220 voltov, 40 vaiov,
800 žarnic 220 voltov, 60 vatov,
200 žarnic 220 voltov, 100 vatov,
100 žarnic 220 voltov, 200 vatov,
100 žarnic 220 voltov, 300 vato*,
50 žarnic 220 voltov, 500 vatov,
80 žarnic 220 voltov, 100 vatov, opal.
Ponudbe je vposlati do 13. maja t. 1.
Na ovoju ponudbe naj bo označba ^Po
nudba za žarnice«.
Cene je navesti franko Ljubljana,
ocarinjeno, brez trošarine, vštevši vse
odbitke.
Ravnateljstvo mestne elektrarne
ljubljanske,
dne 4. maja 1933.
•

'

'

.

"

•

*
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Oglas licitacije.
Predmet: Dobava i polaganje
slijepih podova i podova
iz hrastovih daščica, opio*
čenja zidova i taracarskih
radnja, staklarskih rad
nja, te izvedba soboslikarskih i ličilačkih rad
nja-.
Sredšnji ured za osiguranje radnika
u Zagrebu održati će dne 22. maja 1933.
u službenim prostorijama Središnjeg
ureda za osiguranje radnika u Zagre
bu u 10 sati prije podne javnu pismenu
ofertalnu licitaciju za dobavu i рокет, nje slijepih podova i podova iz hrasto
vih daščica, opločenj a zidova i taracar
skih radnja, staklarskih radnja t e . i z 
vedbu soboslikarskih i ličilačkih radnja
za novogradnju zgrade Okružnog ureda
: zà osiguranje radnika u Skoplju. • :
Ponude se moraju predati za svaka
radnju zasebno kako. je u pojediooia
predračunu navedeno, te se imad-н u
proračunu uvrstiti jedinične cijene u
dinarima. Jedinične cijene moraju biti
ispisane, te ukupne cijene točno množene i zbrajane, a konačna svota ispisa
na brojevima i slovima.
; Cjelokupni radovi dzdaće se uz ob
računavanje po faktičnoj izvedbi a po
jediničnim cijenama. Dostaoc radova
imati će se sam pobrinuti kako za
dovoz materijala na gradilište tako i'
za odvoz te pohranu istog.
Ponude se imađu biljegovati prema
odredbama T. Br. 25 taksene tarife
Zakona o izmenama i dopunama Zako
na o taksama od .25. maTta 1932. (SI. N.
26/3 br„196) i to:
1. zà poslove do 20.000 dinara 50-rdinara;
,2. preko 20.000-— do lOO.OOO1-- dinara 100-— dinara;
3. preko 100.000-— do 500.000-— dinara 200-— dinara;
• • \
4. preko 500.000/— do 1,000.000-—
dinara 300-— dinara;
5. za poslove preko 1,000.000-— Din
za svaki započeti milijun još po 100-—
dinara. Ponude • trefta u zapečaćenom
omotu do gore označenog roka u urp.čbeni zapisnik Okružnog ureda za osi
guranje radnika u Skoplju, predati Na

isst*

Stran 190.
omotu valja napisati; >Ppnuda za , . , t ,
za novogradnju Okrutnog ureda u SkopIju na oglas licitacije br, 6616/Ì933,£,
Kauciju u iznosu od б% za domaće
državljane, a 10% za strane ima,de
svaki nudioc položiti )iod blagajne
Okružnog игеДд za osiguranje radniga
u Skoplju, te potvrdu ó tome uručiti
komisiji prije otvaranja ponuda.
Хао kaucija mogu služiti: 1. Nevinkulirane uložne knjižice koje velebanke
ili gotov novac, 2. Državni vrednosni
papiri računajući ih po otpisu Min. Finansija od 11. maja 1932. Br. 11-58644,
3 Uložnica Državne Hipotekarne ban
ke, založnice i komunalne obveznice,
koje je Ministar Finansija oglasio po
desnima za kaucije i priznao im pupilarnu sigurnost sve po berzanskom te
čaju ali ne preko nominale, konačno
4. Garantno pismo novganpg zavoda
prvog reda registravano kod general
nog inspektorata Ministarstva Finaneija
samo kao privremena kaucija, koju
dostaoc u roku od $ dana izmenjuje
sa jednom od ostalih spomenutih kau
cija.
Dostaoc radnje imade ovu kauciju
povisiti prigodom potpisa ugovora na
10% (strani na 20%) proračunate svote.
Ponudjači dužni su ponudi priložiti
pismenu Izjavu, da su im uslovi licita«
cijo poznati te da pristaju po istima
nadmetati se. Ujedno Imadu priložiti
pismeno očitovanje, da su lm sve meeiie
prilike kao i one gde se radovi imadu
izvesti, dobro poznate. a
Svaki nudioc ima doprineli pismeno
uverenje svoje nadležne trgovačkoobrtnlčke komore, esnafa ilj sindikata
te uverénje Ministarstva Gradjevlna o
pravu učestvovanja kod javnih licita
ciju.
isplata zaslužblne' Izvršlvaće se na
mirama pDOvldjenirn taksenim marka
ma ц Iznosu od 0*5 % svote koja se po
diže nakon odbitka državne takse pre-;
ma odredbama T. Br. 262 i 263 Taksene Tarife Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Taksama od 25. marta
Ш 2 . (SI. Nov. 26. III. br, 196)_te bano
vinske prenosne takee. Kod potpisa
ugovora plaća poduzetnik 1 % ugovo
rene svote u Ime državne pristojbe za
pravni posao.
Ponude, koje nebi odgovarale pro
pisanim uslovima, neće-se uvažiti, leto
tako l naknadno te brzojavno podneSene ponude.
Središnji ured za osiguranje radnika
u Zagrebu nije obvezan prihvatiti ni
jednu ponudu, kao ni prihvatiti najjef
tiniju, te nije dužan obrazložiti svoj po
sti! pak o izboru dostaoca.
Uslove licitacije, opšte i posebne
gradjevne uslove. predračun i nacrte
тоци nadinetači dobiti kod Sređlšn|eg
ureda za osiguranje radnike u Zagrebu,
te kod Okružnog ureda za osiguranje
radnika n Skoplju. Cena iislova i pred
računa Je 30-— Din po svakom obrt«
nlčkom poslu a nacrt» će se posebno
naplatiti prema veličini i broju istih,
Za 'vreme raspisa mogu interesent)
dobiti eventualna nužna razjašnjenja

kao i uvid u nacrte, u uredoypiçi Sre
dišnjeg ureda za osiguranje radnij^a,
Mihanoviceva' u}.' 3, soba 417, fe к"Ц
Okružnog ureda za' osiguranje radnika
ц Skoplju.
U Zagrebu, meseca maja 1933Središnji ured za osiguranje radnika
u Zagrebu.
Ä. Z.

"i
Broj 15,8Ј.О/1933.
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Oglas jeftimbe.
Predmet: Dobava sanitarnih
potrepština za mesne or
gane Središnjeg ureda za
osiguranje radnika.
Mesni organi Središnjeg ureda za o*Jguranje radnika' trebaju za povremeno
snabdevanje svojih ambulanata, sana
torija, lečllIŠta, bolnica, oporavilišta i
članova sanitarnim potrepštinama krdz
pola godine po prilici oko 2000 m Çollemplastrum adhaesivum domaćeg po
rekla ra&ne duljine I širine; oko 500
komada svetlih, tamnih i zelenih za
štitnih napijala; oko 000 komada suspen
z i j a ; oko 600 komada «potpasača za
kilu; oko 6000 komada kapala za Oči)
oko 1000 komada štrcaljki za kapavac;
oko 100 komada irigatora; oko 1000 ko?
mada toplomera, te staklenih štapića
za oči oko 30QO komada; trbušnih ovo«
ja; uložaka za cipa|e oko 3Q0 komada»
napršnjaka .iz patent gume oko 1000
komada, tanke gume i kože.; gumenih
rukayiça oko 1QQ komada; kesica za
led; kirurške svjle; gumenih čarapa;
Rekord hjala. oko 200 tuceta; Rekord
štrcaljki oko 200 komada i t. d. u ne,
predvidljivoj većoj 1 manjoj koljčini,
Za povremenu dobàvu ovç robô raspisuje se ovfpWi.-jia оздруц odluke
Pretsedništva Središnjeg ureda za osi
guranje radnika od 14 aprila 1938.
čl. 18 sed. zapisnika prva javna pisme
na ofertalna jeftimba na dan 7. junija
11)38. u 11. sati, do kojega sc roka ima
du zapečaćene pismene ponude predati
u uručbenom zapisniku potpisanoga
ureda (soba-br. ЗОб). Na omotu zapeča
ćene kuverte valja označiti: »Ponuda
na jeftimbeni oglas broj 13.816/1933
za dobavu sanitarnih potrepština«.
Sve ppnudjent • cene imadu se raz
umevati franco psovanje, franco pošta»rina, odnosno vozarina, ocarinjeno, me
sto odredišta meanog organa Središnjeg
ureda za osiguranje radnika u dinar
skoj .valuti, uračunav u jediničnu cenu
eventualni porez na poslovni promet,
te državne I samoupravne takse,;troša
rin« i slično.
Središnji ured za osiguranje radnika
pridržaje si pravo dobavu razdeliti
međju dva eventualno i više pomidjaila
pfema povoljnosti ponuda, te vrste po
jedinih artikala, te nije vezan na na
značene količine, kao nl na.najjeftini
jeg nudioca, te. svoju odluku o prihvatu
odnosno neprihvatu bilo koje ili niti
jedne ponude nije dužan obrazložili.
Uz svaku ponudu valja predložiti
uzorke za sve ponudjene vrsti sanitar
nih potrepština.
Svaki nudilac ostaje u obavezi svo
jom ponudom 30 dana od dana održane
licitacije, te imade do 11. sati položiti

kod blagajne Središnjeg ureda z a ^ 1 "
gu'rarìfe'radnika (soba br, 4Ì3) kaucijui
Koja iznosi Din 10.000'— za naše državljane, a Din 20,000-— za strane državljane. Ponuda mora biti taksirana »a
državnom taksenom markom PO T, ßr>
25 Taksene Tarife Zakona.o Taksama,
fe taksenom markom Sjavske bapoyine
U polovici Iznosa državne takse (po*
nudjačl lzvaa područja Savske banovi«
ne moraju.poslati odgovarajući Iznos u
gotovom za nabavu banovinske taksene
marke prije otvaranja ponuda) te oblo
žena uvarenjem nadležne komore (es?
nafa ili' sindikata) o pravu učestvova*
nja kod javnih licitacija, dokazom o
državljanstvu. (§196 Zakona o radnja*
ma), nadalje uverenjem nadležnog
Okružnog uroda za osiguranje radnika
O tom. da je ponudjač platio sve do«
apele propisane mu prinose osiguranja
i konačno potpisane izjavom nadmetaöoi
da su mu uveti jeftimbe poznati 1 rta
pristaje po njima" nadmetati se.
Ponudu treba podneti na propisnom
formularli tiskanice, koju svaki «adni9'
taö može dobiti kod 8redišnjeg ureda t&
Osiguranje radnika (soba br. 306) ua
Otštetu od Din &••** po komadu. U to
su tiskanici sadržani 1 svi pobliži uveti
cfobave. Ponude, koje neće biti stavlja»
ne na ovim tiskanicama ili ne budu
propisno taksirane, zatim neođredjene
ponude ili primljene -nakon započotka
licitacije i otvaranja ponuda makar J
pravodobno impostlrane, otvorene u»
Uvetne, kao 1 ponude, koje ne bi odgo*
varale propisanim uslovima, telegraf'
ske ponude, kao i naknadne ponude
predane nakon odredjenog roka, neće
se moći uzeti u obzir.
U Zagrebu, dne 1. maja 1938.
Središnji ured za osiguranje radnika
Mihanovićeva ul. br. ЗДП. i--A>^.
Пгој 15,815/1938.
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Oglas jeftimbe.
Predmet; Dobava ovojuog ma
terijala za mjesne organe
Središnjeg ureda za osiguranje radnika.
Mjesni organi Središnjeg ureoa г&
osiguranje radnika trebaju za povreift"'
no snabdjevanje svojih ambulanata. &'
natorlja, lječilišta, bolnica, oporavilišta
uredskih lekara i osiguranih član đ V f l
ovojnim materijalom znatnije koHciâ*
vate; vat& Iz .staničevine;- hldrofllfle'
tkanine; kaliko i muli ovoja razne šlr^
ne I duljine; sadrenih i flanel ovoj«!,
impregnirane hldrofilne -tkanine; tro'
uglaetlh rubaca; Billroth i Muzetlk b»";
tifcta, te drugi sitniji ovojni materij^,
Za povremenu dobavu ove robe 8ij*
vrednost mjesečno iznosi kod vate &
vate B i bolničke vate od,prilike икиЈГ*no Din 15.000— do 18.000—, kod M*
drofilne tkanine oko Din 26.00Ü-- f.
28.000--;• kod kaliko i тиЦ ovoja.6?°
Din 60.000-— do 65,000-—; te kod.ost^' •
log ovojnog materijala oko Din 5.000'
dp '8.000'— od prilike raspisuje вв jjfo
o»novu odluke Predsjedništva Sredi'.: ;
njeg ureda za osiguranje radnika №•-

w

MEMMi

"•иадичвввеечив

H., aprila 1933. prva javna pismena
» M a i n a jëftimbà ija dan 8. juda 1J)88.
u H. sati, do kojega sé rökä ifnjîdè zapečaćena pismena pdhUda predati u
uručbeiiOm zapisniku potpisanoga ure
nti (soba broj 306). Na omotu ..žapeča,
w e kuverte valja označiti >Po;nu4a na
]eftimbeni Oglas, broj 15J15/1933. za
dobavu ovojne robe«,
..8л'б ponudjeöe cijene imadu s.e..faz*
umjevati ocarinjeno, franco pajtqyanje,
iranc.0 .poštarina ..odtiosno ..yöparipa,
«Uesto odredišta mje.snoj* organa Sre*
dišnjeg ureda za osiguranje radnika" u
<"паг8ко;ј valuti — tlfačunav. Ц №iП1
Спд cijehu sve dfžavfte i eatnotfpfavn
e poreze — dakle i pore? ца. pößlövnj
Wometi prireze, tftkse( trošarine i
*li5}io.
Uz svaku ponudu. valja predložiti
uzorke za sve ponudjene vrsti robe.
Svaki nudilac ostaje svojom ponudom
Ji obvezi 30 dana iža dana održane liciJ^cije, te imade do 11 sati položiti kod
olàgàjne SrddlŠhjeg ùredâ. feobđ br.
*13) kauciju^ koja iznosi Ej% za naše
državljane, â \Wo za granfe državljane
r
a<5üttärie öd àveukùpné of er iràn'ë sVótè:

pravodobno impo?tirans t ^otvorene ili
uvjetne, kao i ponude, kojè ne bi odgovarale propisanim u?loyima i naknadne ponude" predane naköh ođfedjenog roka ne će se moći uzeti u obzir.
B Zagrebu, dne 1. maja 1988.
Središnji urèd za osiguranje rađnjka
Mihanovićeva ul. br. 8/Ш. A- Ž.
Štev. 723/S3.
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Objava.

IJnevni r e d :
1. Izprememba pravil (§§ 1., 2., 5.,
§., 10., 11., 14., od § 22. uvrstitev novih
8S 23. do 33.; g. nadomestne Volitve
n&čeletva 3 čl&nov na podlagi izpremeipbe pràvij fi 14,, glasom latere Šteje
upravni odbor qeVêtevSi tajnika 6 čla+
HOV; 8, nadomestna volitev dveh članov
nadzorstva radi tóetppa dveh članov}
4. jažno.
Ôfeébi zbor je sklepčen, če je ob na^

gospod Golia Qustâv Ž datiaittjiffl aaém
vpisan v tukajšnji imenik advoka'tov s
sedežem y Krškem.
V Ljubljani, dne 3. maja 1988;

...M oibor ...

Advokatsko komore v Ljubljani
predsednik:
dr. Žirorriik Janko i. r.
.

Vabilo.
Načelstvo Gospodarskega društva v
Mariboru, r: z. % ô. z. v Pobrežju pri
Mariboru âklieuje za dan 21. maja 1983.
Ob 10. url dopoldne v zadružno pisarno
v Pobrežju pri Mariboru, Gubčeva ulifla S.t. 47, Sflflde na dejstvo, da je okrož
no kot trgovinsko sodišče v Mariboru
zavrnilo predloge za izpremembo pravil
in da izvoli člane načelstva,

izredni občni zbor.

Pò § 8. adv. zakona se objavlja^ dà je

Štev. 686/àS.

1204

1168

vedenj uri ћау&обпШ dajmanj dva

Objava.

tretjini Članov. Ako pri prvem občnem
Gospod dr. Š^rin,|aK P rftjötlri, advo- zboru nieta zastopani dve tretjini, tedaj
kat v Kozjem iftvljft z yuièc de pr. se vrli čez 8 dni drugi občni zbor, ki
Središnji tired fille vëzàn'fla prihvat 25; aprila 1933. štev. 686/35", da name- sklepa neglede na število navzočnih
j e f t i n i j e pttnijde, }i{ uopće bilo kójè; rava preseliti svcijo pisarno v KrSko. članov (§ 2 t , 3. in 4. odst.). Drugi
f L i v ö iü Qdhtku o j5rihv>W odh^ètio He Odbor Advokatske komore v Ljubljani občni zbor se bo vršil na istem kraju
Pobrežje, dne 2. n^aja 1933. .
'»oyattt.^ìludé m №U
ЉШШ, je dovolil preselitev ift Skrajšal -'jjVWVeGospodarsko društjo r. z. z o. z.,
Pi. r.òk i»to. da sfe selitev i a h ^ iiivfšj.
j * imäde pffivp dobavu r a s e l i t i mediti g 30. junijem 1983;
Pobtfežje pri Mariboru.
4va il{ yisë poMidjàca prema povoljZa načelstvo:
Y Ljubljani, dne 1. maja 1933.
n u ponuda.
Tajnik:
, Za ödbdir
Pàvalete Fraac 1. r.
-Ponuda ihdraJJiii taksirana -pa-držav?
Advokatske komore v Ljubljani
"om taksenom .markom, u smislu f. gr.
Predsednik':
predsednik:
*D.
.Takaöne Tarife. 2Јакоћа i> Т е Ш т и ,
Pistor Hanibal 1. r,
l
dr. Žifttvilik Jatìko в. т,
* taksenom markom .Savgké baflovitle
J* Öölovlii iznosa..državne takse (po119*
^4djači izvan područja. Savâke bauQ.vi£> motaju poslati. odhoertD položiti, od?
f4varäju6i ižrtoš ji gotovom za nUbav.tì
j^novingkê taksene m&rke prije, otvara?
li9§
ki ga bo imela
JjW. ponudo), jejr Ј5в inB6en6.ee Of etat
"feti ü obzir; hđdalie. obložena UvjerflPo §14. društvenih pravil ift sklicuje
Tovarna kemičnih izdelkov
?Ш nađležMe komore. (egîtâfB, sindiv Hrastniku d. d.
W â ) p pj.flvu učestvovanja.kod javnih
dne 28. mak, 1933. ob 17.30 uri popol
J«itacija kao.f Uverenjem nadležno kodelniške družbe »Narodne
dne v Ljubljani 'v pisarniških prostorih
$°№ (éenafàj ândikata) .IR кчзједа. će
Prometnega z*voda za premog d. d.,
tiskarne« v Ljubljani
£ u vidljiv^ ; da li su ponudjënj pro
Шћ1Јад»а.
£\Ш Pfdizyôdl'erli u zpniiji '"
"
(fi. ,196. iiâ dah Џ. maja Ш З . ob lö. UH dopolD
n
evni red :
Rad.njftmtì' nadalje uvjere- dne v uredniških prastçrjh v Ljubljani,
na
Jiìog Okružnog Uroda za <5SiL
Poročilo
upravqega
sv§ta aa po»Kriafjjeva. Ulipa st. Ö.
аШћф loto 1935.
.
D1B, njf rad.ijikg. ó tdlìi, da.je poaudiàc
Dpevrtt r ë d :
Z. ffôdilozitôv. računskega taključka.
me pajgurania, te tiviöröii.iem ppliçjj 1. Pçirççilo upfavilé'gà odbora v pògjov3. Poročilo računskih revizorjev.
\к% - (upravrìp) vlasti o državljanstvu nem letu 198?» in predložitev bil&pce
4. ^ l e p a n j e o uporabi Weteaa dobiöka v letu 19|2.
fc dna 31. decembra 1032.
5. Volitev dveh računskih revjggrjeV
^, Pgro^jliq prègledbyalnega odseka.
Ig tlìTéftA7tìzhM'T
da. ргЈИШ
igjMvöm Mdffiétiia,
da gü ffiU
№ 8, Predlogi upravnega odbora o porabi №. lp.jp 1983.
1№
• Ш óbàvàzno naditiètaii èe,
6. Volitev dveh članov v upravna
. čistega dobička 1. 1932.
svet.
ponudu treba podneti tacnq. цц. pj!0^ 4 Volitev pregledovalnega odseka.
. Samostojni predlogi.
sanpin formulam tüakapiek. кош &њ. Slučajnosti.
Мвв đ m e t » 6 -može dobiti Boà..ï«W*- 5. Slučajnosti.
Qcspodje delničarjj morajo itkazati
Opomba.^ 1Q. dfttžbeliih pravili Kdor
Д b Ч Ш а ER osigiltanle. r^dpika•- (80,lj!,m ar.
зоб) u^ odštetu _od*t)in Р»-тт BP htóS ti& oböttem zboru glasovati, b o t a svojo glaeovBitoo pravjco à potrdilom, da
d
Z u.. p toj. «ц tUbftnlej s!RdrlR.nl i položiti svojo déìniee ö küpöni Ш, 8e sé m адЈоШ! ffvojè d^uioe n§jpqzneje 3
ђ ' P°bliži uvjeti doljavô,. Ppnuie.koie glasi na imetnika, tudi s talonom vsaj dni préd občnim «borom pri tövaiiajjSki
ion .j.biti stavljene na ovim tiskknica- pet dnj pjpd občnim zborom v /družbe blagajni družbe v Hrastniku (Čl. 24.
e
budu propisno
propisno taksirane,
taksirane, no blagajno.
drülbemöi pravil).
^W" i nne
r
V Celju, dne 3. maja 1933.
^grt* afske ponude, neodređjene ponuUpravni odbor »Nvodne tiskarne«.
•- • \
Upravni svot
Hcito ' i l L Primljene flfekOH ' еароШка
ilft
Poaj*t« s« џџ honorira.
cije i otvaranja poattda m&kaf i

Vabilo
Па r e d n i o b č n i ž b o r,

Razne objave

redni

občni

zbor
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gfegy.-fj:-

Stran 19È.
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Objava.
Izgubil sem legitimacijo filozofske fakultete univerze v ' Ljubljani ' na ime:

Preinfalk Anton, rodom iz (Зтага (Av
strija).
Proglašam jo za neveljavno.
Preinfalk Anton s, r.
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Računski zaključek
i-

Združenih papirnic Vev.če, GoriČane in Medvode d. d. v Ljubljani
za leto 1932.
Bilanca k 31. decembru

Aktiva

Din
454.387-27
2. Tovarne Vevče, Goričane in Medvode . . . .
3. Surovima io polfabriikafci
4. Papir
•. .
5. Dolžniiki za blago . ; .
6. Devize An razmi dolžniki
7. Vrednostni papi nji:
a) lastni . . . . . .
b) last dr.Kairla Trillerja pokojnin, sklada .
c) naložbe rezerv, »klad) nedvignjene valorizacijske delnice . . .
y
7
/
/}

21,398.251-50
4,857.557-94
2,264.906-25
20,831.849-82
3,297.879-49
972.126—
625.000—
3,750-000-—
3.100—

•••

i
i
ii

. . . . / .
/

III. rezervni sklad za
dubiozne terjatve . .
IV. azijska rezerva . .
V. rezervni sklad za
'kurzne izgube pri
eksportu
. . . .
VI. rezervni sklad za
pokrivanje škod po
čl. 3. valori7,acijskega
zakona
. . . . .
3. Nedvigajene dividende .
4. Depotni račun ned vi gnjenih
valorizacijekdh
delnic

-

/
/
/

'

: ' i

/

Trillerja
sklad za
ki tnoj-

III. Podporni siklad za
uradništvo in moj
stre
7 Dobiček:
prenos dobička iz 1.1931.
čisti dobiček za 1. 1932.

58,455.058-27

i

I
Račun izgube in dobička k 31. decembru 1932.

1. Upravni etfoSkl . , .
2. Davki
.
3. Obresti
. . . , . .
4.' Odpisi . . . . . . . .
5.. CistV dobiček za 1. 1932.
vStevŠi prenos iz 1. 1931.

Din
25,000.000—
1,596.020-75
917.557-49
' 1,325.000—
6,417.005-92
400.000—
1,792.171-70
. 15.272—
3.100—
15,813.928-58

podporni

II. Delavski pokojnin
ski in preskrbovalni

/

Izdatki

1. Delniška glavnica . . .
2. Rezerve:
I. redni rezervni sklad
II. rez. sklad za event.
padatraje cen zalog

6. Pokojninski in
skladi:
I. dr. Karla.
pokojninski
uradni&tvo

/

Pasiva

1932.

\:.
"

2,355.096—
1,362.54687
108.878-47
3.31450
1,345465-99

58,455.058-27
Prejemki

Din
1. Prenos dobička iz leta
1931.
. . . . . . .
3.314-50
2. Dohodki od lahnih do
mačih vrednostnih papir
jev :
• • • ' 75.996—
1,348.48049 3. Kosmati dohodki za leto
11,497.816'63
1932. .. . . . . . .
11,577.127-13
11,577.127-13
Din
2,712.002-98
1.507.412-29
672.287-49
5,336.943-88

OBJAVA.
Po sklepu občnega zbora z dne 29. aprila 1933. se izplačuje izza 1. maja
1933 za poslovno leto 1932. proti kuponu št. 13 družbinih, demie 4 % dividenda,
t. j . Din 4-— na delnico pri Ljubljanski kreditni banki' v Ljubljani in pri njepi.
twdruznici v Zagrebu.
Upravni svet.
V LJubljani, dne 29. aprila 1933.

1189

Vabilo na redni občni zbor
zadruge »Počitniški dom«
r. z. z o. z. v Ljubljani,
ki. se. bo. .vršil dne 30. maja 1933. ob
20. uri zvečer v Delavski- zbornici na
Miklošičevi cesti
z naslednjim dnevnim redom:
1. Čitanje zapisnika zadnjega občnega
zbora.
2. Poročilo načelstva in nadzorstva.
3. Čitanje revizijskega poročila.' •
4. Sprememba pravil.
5. Voljtve izpadlih članov načelstva.
6. Volitve izpadlih članov nadzorstva.
7. Slučajnosti.
V primeru nesklepčnosti se bo vršil
eno uro pozneje istotam nov občni
zbor, ki je sklepčen ob vsakem številu
navzočnih.
Načelstvo.
*
1181

Obrtna banka d. d.
v Ljubljani.
Čista bilanca z dne 31. decembra 1932.
A k t i v a : Gotovina v blagajni Din
547.535-33; Valute, devize in, novci
Din 6.830—, Menice v portfelju. Dia
776.500—, Vrednostni papirji- Din
461.011-75, Predujmi na vrednostne P a *
pirje Din 315.03Ò-5Ò, Dolžnikii1 a) naložbe pri den.' zavodih Din 304.738-63,
b) ostali dolžniki Din 8,944.253-95, Inventar Din 114.983-73, Račun tečajne
razlike državnih vrednostnih papirjev
Din 38.068-20, Prehodne postavke Din
10.263-89, Dolžniki" za prevzete garan
cije Din 3,077.521-—.
P a s i v a : Delniška glav. 2,000.000—
dinarjev,' Rezervna fonda: a) redni re
zervni fond Din 235.182-95, b) fond i*
kto-kto zgube Din '242.152-57, Vloge:
a) na knjižice-Din 3,043.866-05, b) na
tekoči račun Din 4,000.166-20, Upniki
Din 855.430-99, Neizplačana dividenda
Din 2.657-50. Reeskont Din 540.000--:
Prehodne postavke Din 536.106-34. Cisti
dobiček: a) prenos dobička iz m i n >
leta-1931 Din 6.210-88, b) dobiček z»
tekoče leto 1932 Din 57.442-50, U p n *
za prevzete garancije Din 3,077.521—'
Račun zgube in dobička k 31. decem
bru 1932.
..
I z d a t k i : Obresti: a) vlog na knji
žice Din 185.289-25, b) vlog na tekoči
račun . Din 257.896-64, Upravni strošP
Din 74.378-13, Plače Din . 325.493-??'
Davki in takse Din 29.722-60, OdpiS >£.
ventarja Din 12.775-92, Cisti dobic»-•;
prenos iz min. leta 1931! Din 6 . 2 l № ;
b) čisti dobiček za leto 1932.'57:442 DU
dinarjev.
'_.P r e j e m k i : Obresti: a) menic . ^ g
97.500-52, b) vredn. papirjev 19.44"| 3
dinarjev, cV tekočih računov вб7Д5^ 0
dinarjev, ' Iznos bančnih poslov £ , a
Ì68.9Ó1-79, Prenos dobička iz min- i e .
1931. Din 6.210-88.
:
nf
Upravni svet

Izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine, tireiiüik: Pohar Robert v Ljubljani.
ЗВвка in zalaga: Tlakama Merkur y LJubljani; njen predstavnik: 0. Micbilek.v Ljubljani,
:м:т

fwiaina pleča»» т gotovini.

JUGOSLAVIJA

KRALJEVINA

S L U Ž B E N I LIST
KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE
38.

Letnik

V LJUBLJANI, dne 10. maja 1933.

KOS.

IV.

VSEBINA:
249. Kraljeva odločba o ukinitvi kraljevskih poslaništev v 251. Odločba o natisku taksnih papirjev.
Bernu, Madridu in Haagu in kraljevskega odpravništva 252 Objave banske uprave o pobiranju občinskih trošarin
poslov v Rigi.
v letu 1933.
250. Zakon o izpremembah in dopolnitvah zakona o volitvah 253. Izpremembe v staležu državnih uslužbencev na področju
poslancev za narodno skupščino.
Dravske banovine.
'

Zakoni
in kraljevske uredbe.

250.
Mi

ALEKSANDER L,
po milosti božji in narodni volji kralj Jugoslavije,

249.

objavljamo vsem in vsakomur, da sta

Mi

narodna skupščina kraljevine Jugoslavije,

ALEKSANDER L,
po milosti božji in narodni volji kralj Jugoslavije,

senat kraljevine Jugoslavije,

odločamo*
na predlog namestnika Našega ministra za zunanje posle,
Našega ministra brez portfelja,' in na osnovi § 37. zako
na o ureditvi ministrstva za zunanje posle in diplomat
skih in konzularnih zastopništev kraljevine Jugoslavije
z dne 25. marca 1930., naj se ukinejo:
kraljevsko poslaništvo v Bernu;
kraljevsko poslaništvo v Madridu;
kraljevsko poslaništvo v Haagu, in
kraljevsko odpravništvo poslov v Rigi.
Namestnik Našega ministra za zunanje posle, Naš
minister brez portfelja, naj izvrši ta ukaz,
V Beogradu, dne 16. februarja 1933.

Namestnik
ministra za zunanje posle,
minister brez portfelja
dr. Albert Kramer s. r.

Jugoslavije<

sklican z ukazom z dne 19. oktobra 1932. na redno
zasedanje za dan 20. oktobra 1932., v svoji XXII. redni
seji, ki jo je imel dne.23. februarja 1933.,
sklenila in da smo Mi potrdili, in proglašamo

zakon
o izpremembah in dopolnitvah zakona
o volitvah narodnih poslancev za na
rodno skupščino z dne 10. septembra
1931. z izpremembami in dopolnitvami
z dne 26. septembra 1931.,*
ki se glasi:

Aleksander s. r.

* >Službene novine kraljevine
11. aprila 1933., št. 82/XXV/245.

sklicana z ukazom z dne 19. oktobra 1932. na redno
zasedanje za dan 20. oktobra 1932., v svoji XXV. redni
seji, ki jo je imela dne 14. februarja 1933.,. in .

z dne

§1.
§ 4. se izpreminja in se glasi:
>Za mesto Beograd, Zemun in Pančevo kot eno
območje se voli pet poslancev.
Za poedine banovine se voli, in to: za Dravsko
banovino 29, za Savsko.75, za Vrbasko 25« za Primor
sko 24, za Drinsko 39, za Zetsko 33, .za Dunavsko 52,
za Moravsko 41 in za Vardarsko; 45 poslancev.
* >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
15. aprila 1933., št. 85/XXVI/256. — Zakon o volitvah
narodnih poslancev, glej >Službeni list« štev. 352/55
(396/59, 425/62), zakon o izpremembah in dopolnitvah;
tega zakona pa »Službeni list« štev. "404/60 iz 1. 193Ì,
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38. kos.

Od teh mandatov v banovinah se razporedi na vsak
upravni srez po eden, na sreze: ljubljanskega, maribor
skega levi breg, osiješkega, bjelovarskega, splitskega in
mostarskega po dva in na mesta zunaj sedežev banovin,
ki imajo nad 100.000 prebivalcev, po eden.
Ostanek mandatov se razporedi na banovinska sre
dišča, in to: na Zagreb 4, Ljubljano 2, Sarajevo 2, na
Banjaluko, Split, Cetinje, Novi Sad, Niš in Skoplje pa
po eden.
Poedine banovine se delijo na volilna okrožja, na
katera se razporejajo mandati tako-le:
1. Dravska banovina.
Na volilno okrožje št. 1 skupaj 15 mandatov. K vo
lilnemu okrožju št. 1 spadajo ti-le upravni srezi: 1. celj
ski, 2. dolnjelendavski, 'ii. gornjegrajski, 4. konjiški,
5. ljutomerski, 6. mariborski levi breg, 7. mariborski
desni breg, 8. murskosotfoški, 9. prevaljski, 10. ptujski,
11. slovenjgrajski, 12. šmarski, 13. brežiški, 14. laški.
Na volilno okrožje št. 2 skupaj 14 mandatov. K vo
lilnemu okrožju št. 2 spadajo ti-le upravni srezi: 1. črnomeljski, 2. kamniški, 3. kočevski, 4. kranjski, 5. krški,
6. litijski, 7. logaški, 8. ljubljanski, 9. novomeški, 10. ra
dovljiški, 11. metliški in 12. mesto Ljubljana.
2. Savska banovina.
Na volilno okrožje št. 3 skupaj 10 mandatov. K vo
lilnemu okrožju št. 3 spadajo ti-le upravni srezi: 1. brinjakl, 2. donjolapaški, 8. gospiški, 4. gračaški, 5. koreniški, 6. otočaški, 7. perušiški, 8. senjski, 9. udbinski,
10. rabski.
Na volilno okrožje št. 4 skupaj 11 mandatov. K vo
lilnemu okrožju št. 4 spadajo ti-le upravni srezi: 1. crikveniški, 2. čabarski, 3. delniški, 4. novljanski, 5. ogu
linski, 6. slunjski, 7. sušaški, 8. vojniški, 9. vrbovski,
10. kastavski, 11. krški.
Na volilno okrožje št. 5 skupaj 17 mandatov. K vo
lilnemu okrožju št. 6 spadajo ti-le upravni srezi: 1. dugoeelski, 2. jastrebarski, 3. pisarovinski, 4. samoborski,
Б. sisaški, 6. sv. Ivan zelinski, 7. veliko-goriški, 8. zagreb
ški, 9. glinäki, 10. karlovški, 11. kostajniški, 12. petrinjski, 13. vrginmostski in 14. mesto Zagreb.
Na volilno okrožje št. 6 skupaj 11 mandatov. K vo
lilnemu okrožju St. 6 spadajo ti-le upravni srezi: 1. ivaneški, 2. klanjâki, 3. krapiđski, 4. ludbreški, б. novomarofski, 6. pregradski, 7. varaždinski, 8. zlatarski,
9. cakovškf, 10. preloški, 11. donjo-stubiški.
Na volilno okrožje Št. 7 skupaj 9 mandatov. K vo
lilnemu okrožju št. 7 spadajo ti-le upravni srezi: 1. čazmanski, 2. križevški, 3. bjelovarski, 4. garešniški, 5. durđiški, 6. grubišno-poljski, 7. koprivniški, 8. kutinski.
Na volilno okrožje št. 8 skupaj 8 mandatov. K vo
lilnemu okrožju št. 8 spadajo ti-le upravni srezi: 1. brod
ski, 2. daruvarski, 3. novogradiški, 4, novski, 5. pakraSki, 6. požeški, 7. vinkovški, 8. županjski.
Na volilno okrožje št. 9 skupaj 9 mandatov. K vo
lilnemu okrožju št. 9 spadajo tUle upravni srezi: 1. djakovski, 2. donjo-miholjski, 3. našiški, 4. osiješki, 5. slatinski, 6. valpoveki, 7. virovitiški, 8. vukovaraki.
8. Vrbaska banovina.
Na volilno okrožje št. 10 skupaj 15 mandatov. K vo
lilnemu okrožju St. 10 spadajo ti-le upravni srezi: 1. ba-

njaluški, 2. dubiški, 3. gradiški, .4. novljanski, 5. derventski, 6. koto rova roški, 7. prijedorski, 8. prnjavorski,
9. dobojski, 10. tesliški, 11. gračaniški, 12. modriški,
13. maglajski, 14. dvorski in 15. mesto Banjaluka.
Na volilno okrožje št. 11 skupaj 10 mandatov. K vo
lilnemu okrožju št. 11 spadajo ti-le upravni srezi: bihaški, 2. krupski, 3. petrovški, 4. cazinski, 5. kljuški, 6. sanski, 7. bosansko grahovski, 8. mrkonjiški, 9. glamoški,
10. jajški.
4. Primorska banovina.
Na volilno okrožje št. 12 skupaj 15 mandatov. K vo
lilnemu okrožju št. 12 spadajo ti-le upravni srezi: 1. benkovški, 2. biogradski, 3. hvarski, 4. imotski, 5. kninski,
6. preški, 7. šibeniški, 8. sinjski, 9. splitski, 10. braški,
11. makarski, 12. korčulski, 13. metkoviški in 14. mesto .
Split.
Na volilno okrožje št. 13 skupaj 9 mandatov. K vo
lilnemu okrožju št. 13 spadajo ti-le upravni srezi: 1. ko
njiški, 2. ljubuški, 3. mostarski, 4. stolški, 5. prozorski,
6. Tomislav-grad, 7. livenski, 8. bugojinski.
б. Drinska banovina. .
Na volilno okrožje št. 14 skupaj 11 mandatov. K vo«
lilnemu okrožju št. 14 spadajo ti-le upravni srezi: 1. čaj-«
niški, 2. fojniški, 3. rogatiški, 4. sarajevski, 5. visoški,
6. višegradski, 7. žepški, 8. zeniški, 9. travniški in
10. mesto Sarajevo.
Na volilno okrožje št. 15 skupaj 7 mandatov. K vo
lilnemu okrožju št. 15 spadajo ti-le upravni srezi: 1. bijeljinski, 2. brški, 3. kladanjski, 4. srebreniški, 5. tuzlan
ski, 6. vlaseniški, 7. zvorniški.
Na volilno okrožje št. 16 «kupaj H. mandatov. K vo
lilnemu okrožju št. 16 spadajo ti-le upravni srezi: l.azbukovški, 2. jadranski, 3. mačvanski, 4. posavo-tamnavski,
5. pocerski, 6. radëvski, 7. valjevski, 8. kolubarski, 9. pod
gorski, 10. posavski, 11 tamnavski.
Na volilno okrožje št. .17 skupaj 10 mandatov: K vo
lilnemu okrožju št. 17 spadajo ti-le upravni srezi: 1. arilj?
ski, 2. zlatiborski, 3. požeški, 4. raški, 5. užiški, 6. crno
gorski, 7. ljubiški, 8. trnavski, 9. dragačevski, 10. mo
ravski.
6. Zctska banovina.
Na volilno okrožje št. 18 skupaj 9 mandatov. K vo
lilnemu okrožju št. 18 spadajo ti-le upravni srezi: 1. andrijeviški, 2. beranski, 3. kolašinski, 4. savniški, 5. bijelopoljski, 6. mileševski, 7. novo-varoški, 8. pribojski,
9. pljeveljski.
Na volilno okrožje št. 19 skupaj 5 mandatov. K vo
lilnemu okrožju št. 19 spadajo ti-le upravni srezi: 1. trebinjski, 2. bileški, 3. gatski, 4. ljubinski, 5. nevesinjski.
Na volilno okrožje št. 20 skupaj 9 mandatov. K vo
lilnemu okrožju št. 20 spadajo ti-le upravni srezi: 1. nikšiški, 2. danilovgradski, 3. podgoriški, 4. cetinjski, 5. bokokotorski, 6. barski, 7. dubrovniški, 8. fočanski in 9. mesto
Cetinje.
Na volilno okrožje št. 21 skupaj 10 mandatov. K vo
lilnemu okrožju št. 21 spadajo ti-le upravni srezi: 1. deževski, 2. dreniški, 3. mitroviški, 4. sjeniški, 5. studeniški, 6. staviški, 7. podrimski, 8. peški, 9. đakoviški,10. istoški.
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7. Dunavska banovina.
Na volilno okrožje št. 22 skupaj 6 mandatov. K vo
lilnemu okrožju št. 22 spadajo ti-le upravni srezi: 1. apatinski, 2. batinski, 3. dardanski, 4. odžaški, 5. somborski, 6. kulski.
Na volilno okrožje št; 23 skupaj 9 mandatov. K vo
lilnemu okrožju št. 23 spadajo ti-le upravni srezi: 1. palanški, 2. topolski, 3. novo-sadski, 4. staro-bečejski, 5. žabaljski, 6. senčanski, 7. titelski, 8. inesto Novi Sad in
9. mestò Subotica.
Na volilno okrožje št. 24 skupaj 7 mandatov. K volilnemu okrožju št. 24 spadajo ti-le upravni srezi: 1. iloški, 2. iriški, 3. mitroviški, 4. rumski, 5. staro-pazovski,
6. šidski, 7. zemunski.
Na volilno okrožje št. 25 skupaj 11 mandatov. K volilnemu okrožju št. 25 spadajo ti-le upravni srezi: 1. veliko-bečkereški, 2. novo-bečejski, 3. novo-kanjiški, 4. veliko-kikindski, 5. Tomić Jasa, 6. kovaČiški, 7. pančevski,
8. alibunarski, 9. belocerkevski, 10. vršaški, 11. kovinski.
Na volilno okrožje št. 26 skupaj 10 mandatov. K vo
lilnemu okrožju št. 26 spadajo ti-le upravni srezi: 1. gročanskl, 2. jaseniški, 3. kolubarski, 4. kosmajski, 5. po
dunavski, 6. mladenovški, 7. požarevški, 8. ramski, 9. vračarski, 10. posavski.
Na volilno okrožje št. 27 skupaj 9 mandatov. K vo
lilnemu okrožju št. 27 spadajo ti-le upravni srezi: 1. kra"gujevški, 2. gruški, 3. lepeniški, 4. orašaški, 5. oplenški,
6. takovski, 7. kačerski, 8. oraški, 9. moravski.
8. Moravska banovina.
Na volilno okrožje št. 28 skupaj 11 mandatov. K vo
lilnemu okrožju št. 28 spadajo ti-le upravni srezi: 1. beliški, 2. despotovški, 3. levški, 4. paračinski, 5. resavski, 6. temniški, 7. ravaniški, 8. mlavski, 9. homoljski,
10. zviški, 11. golubški.
. Na volilno okrožje št. 29 skupaj 9 mandatov. K vo
lilnemu okrožju št. 29 spadajo ti-le upravni srezi: 1. boIjevški, 2. brzopalanški, 3. zaglavski, 4. zaječarski, 5. kljuški, 6. krajinski, 7. negotinski, 8. poreški, 9. timoški.
Na volilno okrožje št. 30 skupaj 11 mandatov. K vo
lilnemu okrožju št. 30 spadajo ti-le upravni srezi: 1. žup
ski, 2. kopaoniški, 3. ražanjski, 4. rasinski, 5. trsteniški, 6. žiški, 7. prokupski,. 8. dobriški, 9. kosaniški,
10. labski, 11. vučitrnski.
Na volilno okrožje št. 31 skupaj 10 mandatov. K vo
lilnemu okrožju št. 3i spadajo ti-le upravni srezi: 1. aleksinški, 2. banjski, 3. belo-palanški, 4. lužniški, 5. morav
ski, 6.- nišavski, 7. niški, 8. svrljiški, 9. caribrodski in
10. mesto Niš.
9. Vardarska banovina.
Na volilno okrožje št, 32 skupaj 9 mandatov. K vo
lilnemu okrožju št. 32 spadajo ti-le upravni srezi: 1. gališki, 2. gornjo-pološki, 3. donjo-pološki, 4. kačaniški,
5. Šarplaninski, 6. podgorski, 7. nerodimski, 8. gračaniški, 9. gorski.
Na volilno okrožje št. 33 skupaj 12 mandatov. K vo
lilnemu okrožju št. 33 spadajo ti-le upravni srezi: 1. bosiljgradski, 2. krivo-palanški, 3. masuriški, 4. poljanski,
5. preševski, 6. pčinjski, 7. jablaniški, 8. leskovški, 9. vlasotinški, 10. žegligovski, 11. kratovski, 12. gnjilanski.
Na volilno okrožje št. 34 skupaj 10 mandatov. K vo
lilnemu okrožju št. 34 spadajo ti-le upravni srezi: l.bitoljBki, 2. debarski, 3.. kičevski, 4. prilepski, 5. ohridski,

6. preapanski, 7. etruški, 8. kruševeki, 9. morfhoveki,
10. poreški.
Na volilno okrožje št. 35 skupaj 14 mandatov. K vo
lilnemu okrožju št. 35 spadajo ti-le upravni srezi: 1. kočanski, 2. maleški, 3. ovče-poljski, 4. radoviški, 5. carevoselski, 6. štipski, 7. veleški, 8. dojranski, 9. đe'vđelijeki,
10. kavadareki, 11. negotinski, 12. strumiški, 13. skopeljski in 14. mesto Skoplje.
Razen tega se voli še toliko poslancev, kolikor je
nosilcev vsedržavnih kandidatnih list, ki so dobile nad
50.000 glasov,
§2.
V § 6., prvem odstavku, se poslednji stavek izpreminja in se glasi: »To delo mora opraviti državni odbor
in objaviti v ,SIužbenih novinah' najkesneje 30 dni pred
dnevom volitev.«
V § 6., drugem odstavku, se izpreminja poslednji
stavek in se glasi: »Državnemu odboru predsedujeta iz
menoma predsednik senata in predsednik narodne skup
ščine.
§ 3.
§ 9. se izpreminja in se glasi:
>Volilne pravice nima:
1. kdor je obsojen z izvršno sodbo na robijo ali гаtočenje ali na strogi zapor ali zapor, daljši od leta dni,
dokler se mu pravice ne vrnejo;
2. kdor je obsojen z izvršno sodbo na izgubo častnia
pravic za čas, dokler ta kazen traja;
3. kdor je v stečaju (konkurzu);
4. kdor je pod skrbstvom;
5. kdor je obsojen z izvršno sodbo na izgubo volilne
pravice zaradi volilnih kaznivih dejanj.«

§4.
§ 11., drugi odstavek, se izpreminja in. se glaei:
»Narodni poslanci ne smejo biti obenem dTŽavni ali
banovinski dobavitelji ali podjetniki.<
§ 12., prvi odstavek, se izpreminja in se glasi:
»Aktivni državni in banovinski uradniki ne smejo
'kandidirati za narodne poslance.«
§ 12., poslednji odstavek, se ukinja.

§6.
§ 13. se izpreminja in se glasi:
»Mandat izgube poslanci:
1. ki izgube volilno pravico;
2. ki sprejmejo, ko traja njih poslanski mandat, dr
žavno ali banovinsko službo;
3. ki opravljajo, ko traja njih poslanski mandat, z
državo ali banovino dobaviteljske ali podjetniške posle.
Odredba pod 2., kolikor se nanaša na državno služ
bo, ne velja za ministre.«
§ 6.
Naslov pod V. pred § 17. se izpreminja in se glasi:
V. Sestavljanje kandidatne liste.
§17. se ukinja.

§7.
§ 18. se izpreminja in se glasi:
»Državna kandidatna lista se sestavlja tako-le:
Na čelu se označi dan volitve. Potem se označi nosi
lec državne kandidatne liste, njegov poklic in bivališče.
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Nato se označijo: ime in. priimek, poklic in biva
lišče kandidatov za vse volilne enote v državi. Pod
kandidatovo ime se zapiše za vsako volilno enoto ime
In priimek, poklic in bivališče njegovega namestnika.
. P o d imena nosilca liste, sreskih kandidatov in njih
namestnikov se napišejo ločeno imena dveh predstavni
kov te liste za glavni volilni odbor in dveh njiju namest
nikov kakor tudi imeni po enega predstavnika in po
enega; njegovega namestnika za volišča.
Tako sestavljeno listo predloži najmanj po 30 pred
lagateljev (pravnih volilcev) iz vsakega upravnega sreza
izmed polovice skupnega števila upravnih srezov v dr
žavi, toda tako, da so ti upravni srezi na ozemlju vsaj
dveh tretjin banovin.
Nepismene predlagatelje podpiše z njih pristankom
kdo drugi, ki pa se mora tudi podpisati.
Z državno kandidatno listo so predlagatelji dolžni
predložiti sodišču tudi pismeno izjavo nosilca, vsakega
kandidata in njegovega namestnika,, ki se glasi: »Pod
pisani kot nosilec državne kandidatne liste — kot po
slanski kandidat — kot namestnik narodnega poslanca
za srez
izjavljam, da pristajam
na to kandidaturo, in se zavezujem, da bom v svojem
političnem delovanju varoval državno celoto in delal za
narodno edinstvo in da ne bom pristopil.k verskim, ple
menskim in pokrajinskim strankarsko-političnim združ
bam.« Pridržki k tej izjavi niso dovoljeni. Podpis na
izjavi mora biti overovljen po pristojnem šreskem sodi
šču, kjer pa takega sodišča ni, po pristojnem prvo
stopnem odnosno okrožnem sodišču.
Zavoljo pravilnosti liste predlagatelji niso dolžni,
označiti na kandidatni listini, ki jo predlagajo, pred
stavnika in njegovega namestnika za vsa volišča.
Predstavniki za poedina volišča kakor tudi njih na
mestniki morajo biti iz občine, kjer se vrši glasovanje,
in vpisani v njen stalni volilni imenik.
.Ôrez vprašanja in odobritve se ne sme-nikdo ozna
čiti in na listi zapisati za predstavnika, nosilca državne
kandidatne liste ali predstavnikovega namestnika.
„Ce..k'd© zve, da je na katerikoli listi vpisan za pred
stavnika ali namestnika brez svoje vednosti in odobritve,ima pravico izjaviti kasacijskemu sodišču.v Beogradu, da
tega ne sprejme, in sodišče ga mora izbrisati ter o tem
obvestiti enega izmed predlagateljev državne kandidat
ne liste.«
.*.
§8.
V § 20., prvem odstavku, se'izpreminja prvi stavek
In se glasi:
»Državno kandidatno listo smejo podpisati kot pred
lagatelji samo tisti, ki so vpisani v stalne volilne ime
nike.«
.
',
V § 20. se med predposlednjim in poslednjim od
stavkom dodaja nov odstavek, ki se glasi:
»Osporavati podpis predlagateljev je dopustno naj
dalj 8 dni od dne predaje liste sodišču.«
§9..;
§ 21. se izpreminja in se glasi: •
»Vsaka državna kandidatna lista mora imeti naj
manj po enega kandidata v vsakem upravnem srezu,
kjer se voli en poslanec, in po dva, kjer se volita dva
poslanca, po enega kandidata v mestu, za katero se voli
poslanec, kakor tudi po enega kandidata za v?»k " " i o banovine, za katerega se voli poslanec, po dva ali več,

kjer se volita dva ali se voli več poslancev, in po pet
kandidatov za upravno območje mesta Beograda, Zemu
na in Pančeva (§ 4.); vsak teh kandidatov mora imeti
svojega namestnika. V istem upravnem srezu, mestu,
odnosno na sedežih banovin in v upravnem območju
mesta Beograda, Zemuna in Pančeva ima državna kan
didatna, lista lahko tudi več sreskih kandidatov, odnosno
več skupin kandidatov.
Sreski kandidati lahko kandidirajo največ v treh
volilnih enotah; v tem primeru morajo biti vezani z isto
državno listo.
••,,••
Ena oseba sme biti ha isti listi kandidat v dveh vo
lilnih enotah in v tretji namestnik ali pa v eni volilni
enoti kandidat in v dveh namestnik.
Namestnik sreskega kandidata je na isti listi lahko
namestnik v treh volilnih enotah.
Če se izprazni kakorkoli mesto poslanca, ki je iz
voljen kot sreski kandidat, pride na njegovo mesto nje
gov namestnik.
Kdor je izvoljen na več mestih za narodnega po
slanca, se mora najdalj v. 3 dneh, ko mu skupščina voli
tev potrdi, izjaviti, za katero mesto sprejema poslanski
mandat.«
§ io.
§ 22. se ukinja.
§ 23. se izpreminja in se glasi:
»Vsa mesta so s srezi, na katerih ozemlju leže, ena
volilna enota, izvzemši mesta, za katera se kot banovin
ske sedeže voli po § 4. poslanec, odnosno se volijo po
slanci, in razen mest, ki imajo nad 100.000 prebivalcev.«
§ 24. se ukinja.
§11.
§ 25. se izpreminja in se glasi:
»Dva izvoda tako sestavljene državne kandidatne
liste mora predložiti najmanj pet predlagateljev najkesneje 15 dni pred volitvami kasacijskemu sodišču v
Beogradu v potrditev in ju predati predsedniku ali nje
govemu namestniku, ki jim mora o prejemu takoj izdati
potrdilo.
:'
Sodišče se mora najprej iz predloženih potrdil pri
stojnih sreskih, odnosnp prvostopnih ali okrožnih sodišč
uveriti, ali so predlagatelji res vpisani v stalni volilni
imenik, ali jih je potrebno' število po § 18. in ali je pri
ložena pismena privolitev, iri izjava nosilca, sreskih kan
didatov in njih namestnikov po § 18.; ko se o tem uverij
potrdi listo. En potrjeni izvod vrne predlagateljem proti
potrdilu najdalj v treh dneh od dne prejema, drugega
pa hrani pod svojim pečatom na varnem kraju; od tega
izvoda je poslati takoj prepis upravi Državne štampa
rije, da se objavi v prvi številki »Službenih novin kra
ljevine Jugoslavije« in v službenih organih kraljevskih
banskih uprav pod zaglavjem: »Kandidati za narodne
;
poslance.«
'
"
' .§ 1 2 § 27. se izpreminja in-se glasi:
»Vsako državno kandidatno listo, čim je izročena
javnosti, sme vsakdo prepisati ali ponatisniti.«

§ 28. se izpreminja in se glasi:
»Državna kandidatna lista, če je že Izročena kasa
cijskemu sodišču v Beogradu, najsi Še ni potrjena, se ne
more več preklicati in tudi ne kako izpreminjati. Ce pa
kateri izmed predlaganih1 kandidatov umre aH če izgubi'

38. -kos.
pravico, biti izvoljen, se sme namesto njega predlagati
drug kandidat.
Take izpremembe v listi so dovoljene samo najdalj
do 48 ur pred volitvijo in se potrjujejo na isti način,
kakor državna kandidatna lista.«
§ 14.
§ 61. se izpreminja in se glasi:
>Po izidu volitev ugotovi glavni volilni odbor pred
hodno, katera državna kandidatna lista je dobila naj
večje število glasov (relativno večino), pri čemer sešteje
vse glasove, ki so jih dobili vsi kandidati, vezani s to
listo v vsej državi.
Nato potrdi glavni volilni odbor za poslance vse no
silce tistih državnih kandidatnih list, ki imajo v vsej
državi nad 50.000 glasov.
V upravnem območju mesta Beograda, Zemuna in
Pančeva pripadajo tri petine, t. j . trije mandati tisti dr
žavni kandidatni listi, ki je dobila v vsej državi največje
število glasov, in to kandidatom v tistem vrstnem redu,
kakór so označeni na državni kandidatni listi.
Če je več skupin po pet kandidatov vezanih z naj
močnejšo državno kandidatno listo, pripadejo ti mandati
tisti skupini, ki je dobila relativno veČino med vsemi
skupinami,' vezanimi z najmočnejšo državno kandidatno
listo. Razdelitev mandatov na poedine kandidate se vrši
prav tako, kakor y prvem primeru. Ostala dva mandata
se porazdelita tako-le: Če, je dobila najmočnejša državna
kandidatna lista absolutno večino glasov, oddanih v ob
močju mesta Beograda, Zemuna in Pančeva, se razdeli
ta ostanek med vse državne kandidatne liste, pri čemer
se šteje semkaj tudi najmočnejša. Število glasov, ki jih
je skupaj dobita vsaka državna kandidatna lista v uprav
nem območju mesta Beograda, Zemuna in Pančeva, se
deli z 1 in 2. Od števil, dobljenih s takim deljenjem, se
vzameta dve največji in se po teh številih dodelita ta dva
.mandata državnim kandidatnim listam. Glede razdelitve
teh' dveh mandatov med poedine kandidate veljajo od
redbe o razdelitvi prvih treh petin mandatov.
Državni kandidatni listi, ki je dobila največje šte
vilo glasov v vsej državi, se dodele tri petine skupnega
števila narodnih poslancev od tistega števila, ki spada
na vse banovine.
Te tri petine mandatov se porazdele na poedina
volilna okrožja, in to:
1. Dravska banovina.
Na volilno okrožje št. 1 skupaj 9 mandatov; na
volilno okrožje Št. 2 skupaj 8 mandatov.
2. Savska banovina.
Na volilno okrožje št. 3 skupaj 6 mandatov; na
volilno.okrožje št. 4 skupaj 7 mandatov; na volilno
okrožje št. 5 skupaj 10 mandatov; na. volilno okrožje
št. 6 skupaj 7 mandatov; na volilno okrožje št. 7 skupaj
S mandatov; na volilno okrožje Št. 8 skupaj 5 mandatov;
Da volilno okrožje št. 9 skupaj 5 mandatov.
3. Vrbaska banovina.
Na volilno okrožje št, 10 skupaj 9 mandatov; na
volilno .okrožje št. 11 skupaj 6 mandatov.

4. Primorska banovina.
Na volilno okrožje št. 12 skupaj 9 maodatov; na
volilno okrožje št. 13 skupaj 5 mandatov.
5. Drinska banovina.
Na volilno okrožje št. 14 skupaj 7 mandatov; na
volilno okrožje št. 15 skupaj 4 mandate; na volilno
okrožje št. 16 skupaj 7 mandatov; na volilno okrožje
št. 17 skupno 6 mandatov.
6. Zetska banovina.
Na volilno okrožje št. 18 skupaj 5 mandatov; na
volilno okrožje št. 19 skupaj 3 mandati; na volilno
okrožje št. 20 skupaj 6 mandatov; na volilno okrožje
št. 21 skupaj 6 mandatov.
7. Dunavska banovina.
Na volilno okrožje št. 22 skupaj 4 mandate-; na
volilno okrožje št. 23 skupaj 5 mandatov; na volilno
okrožje št. 24 skupno 4 mandati; na volilno okrožje
št. 25 skupaj 7 mandatov; ha volilno okrožje št. 26 sku
paj 6 mandatov; na volilno okrožje št. 27 skupaj 5 man
datov.
8. Moravska banovina.
Na volilno okrožje št. 28 skupaj 7 mandatov; na
volilno okrožje št. 29 skupaj 5 mandatov; na volilno
okrožje št. 30 skupaj 7 mandatov; na volilno ok*ožje
št. 31 skupaj 6 mandatov.
9. Vardarska banovina.
Na volilno
volilno okrožje
okrožje št. 34
št. 35 skupaj 9

okrožje št. 32 skupaj 6 mandatov; na
št. 33 skupaj 7 mandatov; na volilno
skupaj 6 mandatov; na volilno okrožje
mandatov.

Ti mandati se porazdele v poedinih volilnih okrož
jih pred vsem na tiste kandidate, vezane z najmo&iejžo
kandidatno listo, ki imajo v srezu, mestu, odnosno n'a
banovinskem sedežu proti vsem ostalim kandidatom
tega sreza, mesta, odnosno banovinskega sedeža abso
lutno večino glasov, in to vrstoma po velikosti števila
dobljenih glasov, č e niso. s tem omenjene tri p&tine
izčrpane, se razdele ostali mandati po vrsti na sreze,
mesta, odnosno banovinske sedeže, ki so najmočnejši
po seštevku glasov, ki so bui oddani za vse kandidate
v srezu, mestu, odnosno banovinskem sedežu, vezane z
najmočnejšo državno kandidatno listo. Ti mandati pri
padejo tistim sreskim kandidatom, ki so dobili med
vsemi ostalimi kandidati tega sreza, mesta, odnosno
banovinskega sedeža, vezanimi s to listo, relativno
večino.
Pri tej razdelitvi mandatov se štejejo mesta, za
katera se kot sedeže banovin volijo poslanci,, in mesta
nad 100.000 prebivalcev prav tako, kakor ostali upravni
srezi. V srezih in mestih, za katere se volita po dva ali
se voli po več poslancev, se proglase za izvoljene vsi
kandidati, öe je po absolutni večini, odnoano po moči
seštevkov glasov, ki so bili oddani za vse skupine kan
didatov tega sreza, odnosno mesta, vezane z državno
kandidatno listo, stopil ta srez, odnosno stopilo mesto v
vrsto za dodelitev mandata. Če je več skupin po dva
ali DO več kandidatov, vezanih z najmočnejšo državno
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listo, se proglase za poslance vsi kandidati tega sreza,
odnosno mesta tiste skupine, ki je dobila relativno veči
no med skupinami, vezanimi s to najmočnejšo državno
kandidatno listo.
Ostanek dveh petin mandatov se razdeli na poedina
volilna okrožja, in sicer:
1. Dravska banovina.
Na volilno okrožje št. 1 skupaj 6 mandatov; na
volilno okrožje št. 2 skupaj 6 mandatov.
2. Savska banovina.
Na volilno okrožje št. 3 skupaj 4 mandati; na
voiilno okro/.je št. 4 skupaj 4 mandati; na volilno
okrožje št. 5 skupaj 7 mandatov; na volilno okrožje
št. 6 skupaj 4 mandati; na volilno okrožje št. 7 skupaj
4 mandati; na volilno okrožje št. 8 skupaj 3 mandati;
na volilno okrožje št. 9 skupaj 4 mandati.
3. Vrbaska banovina.
i

Na volilno okrožje št. 10' skupaj 6 mandatov; na
volilno okrožje št. 11 skupaj 4 mandati.
4. Primorska banovina.
Na volilno okrožje št. 12 skupaj 6 mandatov; na
volilno okrožje št. 13 skupaj 4 mandati.
5. Drinska banovina.
Na
volilno
okrožje
skupaj

volilno okrožje št. 14 skupaj 4 mandati; na
okrožje št. 15 skupaj 3 mandati; na volilno
št. 16 skupaj 4 mandati; na volilno okrožje št. 17
4 mandati.
6. Zetska banovina.

Na volilno okrožje št. 18 skupaj 4 mandati; na
volilno okrožje št. 19 skupaj 2 mandata; na volilno
okrožje št. 20 skupaj 3 mandati; na volilno okrožje št. 21
skupaj 4 mandati.
7. Dunavska banovina.
Na volilno okrožje št. '22 skupaj 2 mandata; na
volilno okrožje št. 23 skupaj 4 mandati; na volilno
okrožje št. 24 skupaj 3 mandati; na volilno okrožje št. 25
skupaj 4 mandati; na volilno okrožje št. 26 skupaj
4 mandati; na volilno okrožje št. 27 skupaj 4 mandati.

razdeli ta ostanek mandatov med vse državne kandidat
ne liste, vštevši listo, ki je dobila v teh volilnih okrožjih
največje število glasov.
Ti mandati, ki še pripadajo vsakemu volilnemu
okrožju, se dodele tistim kandidatom, ki imajo v svojih
srezih absolutno večino oddanih glasov, in to vrstoma
po velikosti števila dobljenih glasov.
Če s tem niso izčrpani vsi mandati teh dveh petin,
se razdele tisti, ki še ostanejo, med vse kandidate
državne liste sorazmerno po številu glasov, ki so bili
oddani v tem volilnem okrožju za vse sreske kandidate,
vezane s poedinimi državnimi listami, in to tako-le:
Število glasov, ki jih je skupaj dobila vsaka državna
kandidatna lista v poedinem volilnem okrožju, se deli z
1, 2, 3, itd. in naposled s številko, ki ustreza številu
mandatov, ki dotičnemu volilnemu okrožju še pripada.
Od števil, dobljenih s takim deljenjem, se vzame toliko
največjih, kolikor še pripada mandatov temu volilnemu
okrožju, in po teh številih se dodeli število mandatov
vsaki listi. Kolikor se je vzelo teh števil izmed' tistih
količnikov, dobljenih, če se deli število glasov ene liste
s številkami 1, 2, 3 itd., toliko mandatov pripada tej
listi. Ti mandati se dodele v poedinih volilnih okrožjih
po vrsti srezom, mestom, odnosno banovinskim sedežem,
najmočnejšim po seštevku glasov, ki so bili oddani za
vse kandidate v srezu, mestu, odnosno na banovinskem
sedežu, vezane z dotično listo, v katerih ta lista ni več
dobila mandata. Ti mandati pripadajo tistim sreskim
kandidatom, ki so dobili med vsemi ostalimi kandidati
tega sreza, mesta, odnosno banovinskega sedeža, vezani
s to listo, relativno večino.
Če ni dobila kakšna državna kandidatna lista v vsej
državi niti 50.000 glasov, se ne udeležuje razdelitve
mandatov.
Če se primeri, da imata dve najmočnejši državni
kandidatni listi enako število glasov, je volitve drugo
naslednjo nedeljo ponoviti, računaje od dne, ko ugotovi
glavni volilni odbor izid prvih volitev.
.. ..
§ 15.
Minister pravde se pooblašča, da daje avtentična
tolmačenja tega zakona, minister za notranje posle pa,
da izda vsa potrebna navodila za izvrševanje tega
zakona.
§ 16.
Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše, obvez
no moč pa dobi, ko se razglasi v »Službenih novinah«.
• V Beogradu, dne 24. marca 1933.

8. Moravska banovina.
Na volilno
volilno okrožje
okrožje št. 30
št. 31 skupaj 4

okrožje št. 28 skupaj 4 mandati; na
št. 29 skupaj 4 mandati; na volilno
skupaj 4 mandati; na volilno okrožje
mandati.
9. Vardarska banovina.

Na volilno okrožje št. 32 skupaj 4 mandati; na
volilno okrožje št. 33 skupaj 5 mandatov; na volilno
okrožje št. 34 skupaj 4 mandati; na volilno okrožje
št. 35 skupaj 5 mandatov.
V tistih volilnih okrožjih, kjer znaša seštevek glasov
a vseh ostalih državnih kandidatnih list manj, nego šte
vilo glasov najmočnejše državne kandidatne liste, se

Aleksander s. r.
Minister za notranje posle
Ž. Lazié s. r.
Videl
in pritisnil državni pečat
čuvar državnega pečata,
minister pravde
Bož. Maksimovié s. r.

Predsednik
ministrskega sveta
dr. M. Srškić s. r.
(Sledijo podpisi
ostalih gg. ministrov.)

38. kos.
n

Uredbe osrednje vlade.
251.

Natisk taksnih papirjev.*
Ker se je pokazala potreba, da se uprosti postopek
glede pobiranja takse za carinske prijave,
odločam
na osnovi člena 38. zakona o taksah tako-le:
Za plačilo takse iz tar. post. 202. taksne tarife za
carinske prijave se natisnejo taksni papirji z vtisnjeno
takso 7-50 dinarjev.
Vse ostale podrobnosti glede izdelave teh prijav
izdela oddelek za davke sporazumno z oddelkom za
carine in upravo državnih monopolov.
Katerega dne se naj ti papirji dajo v obtek, od
redim pozneje.
V Beogradu, dne 10. marca 1933.; št. 20.948.
Minister za finance
dr. Mil.' R. Đorđević s. r.
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a) od 100 1 vina Din 100—,
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100—
c) od 100 1 piva Din 50—,
'
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 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 29. aprila 1933.
II. No. 7571/1.
Občina Renkovci, v srezu dolnjelendavskem, bo pobi
rala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu
1933. 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 22. aprila 1933.
'
II. No. 8966/1.

Banove uredbe,;
252.

Objave banske uprave
o pobiranju občinskih trošarin
v letu 1933.
II. No. 8735/3.
Občina Kropa, v srezu Radovljica, bo pobirala od
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933. na
slednje 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,
turna in konjaka Din 5-—,
d) od goveda nad 1 letom Din 30-—,
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 100—.
S tem se razveljavlja objava.glede občinskih troša
rin v tej občini z dne 13. aprila 1933., II. No. 8735/1,
SI. list 217/32 iz 1. 1933.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 3. maja 1933.
H. No. 302/4.

.

Občina Stražišče, v srezu Kranj, bo pobirala od
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933. na
slednje občinske trošarine:
a) od 100 1 vina Din 100—,
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 5-—,
d) od goveda nad 1 letom Din 6-—,
e) od goveda pod 1 letom Din 3 — ,
f) od prašičev Din 3—,
g) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 50-—,
h) od drobnice Din 3-—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 26. aprila 1933.
II. No. 2263/4.
Občina Studcnec-Ig, v srezu Ljubljana, bo pobirala
od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933.
naslednje občinske trošarine:
a) od 100 1 vina Din 100'—,
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100—,
c) od 100 1 piva Din 40—,
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja,
ruma in konjaka Din 5-—,
d) od goveda nad 1 letom Din 25-—,
• e) od goveda pod 1 letom Din 12-50,
f) od prašičev Din 12-50.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 25. aprila 1933.
II. No. 3556/1.

'

Občina št. Peter, v srezu celjskem, bo pobirala od
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu-1933. na
slednje občinske trošarine:
a) od 100 1 vina Din 75-—,
* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
0.
" b) od 100 1 vinskega mošta Din 75;—,
«u. marca 1933., št. 63/XVIII/189.
'
c) od 100 1 piva Din 50—,
Občina Nemška loka, v srezu Kočevje, bo pobirala
°d dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933.
n
aslednje občinske trošarine:
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ö) od hl 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 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 Dravske banovine v Ljubljani,
dne 28. aprila 1933.
II. No. 7624/1.
Občina Vaneča, v srezu Murska Sobota, bo pobirala
od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933.
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 29. aprila 1933.
II. No. 7083/1.
Občina Večeslavci, v srezu murskosoboškem, bo pobi
rala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu
1933. 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 24. aprila 1933.
II. No. 6762/1.
Občina Vrtiče, v srezu mariborskem 1. br., bo pobi
rala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu
1933. 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 22. aprila 1933.

253.

Izpremembe
v staležu državnih uslužbencev
na področju Dravske banovine.
Z odlokom kralj, banske uprave z dne 13. aprila
1933., I. No. 1730/1, je postavljen D ž e l e b e d ž i ć
S t e v a n, arhivski uradnik devete položajne skupine
pri komisariatu žel. in obmejne policije na Rakeku,
za arhivarja VIII. položajne skupine na dosedanjem
službenem mestu.
Z odlokom kralj, banske uprave z dne 13. aprila
1933., I. No, 1329/2, je postavljen F r a d e i F r a n , pod
nadzornik agentov II. razreda v deseti položajni skupini

pri predstojništvu mestne policije v Mariboru, za podnadzornika agentov I. razreda IX. položajne skupine
na dosedanjem službenem mestu.
Z odlokom kralj, banske uprave z dne 13. aprila
1933., I. No. 2942/1, je postavljen L u š t e k J o s i p , podnadzornik agentov II. razreda v deseti položajni sku
pini pri upravi policije v Ljubljani, za^ podnadzornika
agentov I. razreda IX. položajne skupine na dosedanjem
službenem ' mestu.
Z odlokom kralj, bahske uprave z dne 13; aprila
1933., I. No. 2944/1, je postavljen M o č a n F r a n , podnadzornik agentov II." razreda v deseti položajni sku
pini pri upravi policije v Ljubljani, za podnadzornika
agentov I. razreda IX. položajne skupine na dosedanjem
službenem mestu.
Z odlokom kralj, banske uprave z dne 13. aprila
1933., I. No. 2943/1, je postavljen Na n u t F r a n , podnadzornik agentov II. razreda v deseti položajni sku
pini pri upravi policije v Ljubljani, za podnadzornika
agentov I. razreda ,IX. položajne skupine na dosedanjem
službenem mestu.
•
Z odlokom kraljevske banske uprave z dne 13. apri
la 1933., I. No. 2946/1, je postavljen R e p š e Alojzij,
podnadzornik agentov II. razreda v deseti položajni
skupini pri upravi policije v Ljubljani, za podnadzor
nika agentov I. razreda IX. položajne skupine na do
sedanjem službenem mestu.
Z odlokom kralj, banske uprave z dne 13. aprila
1933., I. No. 2947/1, je postavljen S l a v u j evie D j o k a ,
arhivski uradnik devete položajne skupine pri komi
sariatu žel. in obmejne policije na Jesenicah, za arhi
varja VIII. položajne skupine na dosedanjem službenem
mestu.
Z odlokom kralj, banske uprave z dne 13. aprila
1933., I. No. 2949/1, je postavljen T a b e r n i k A l o j z i j ,
podnadzornik agentov II. razreda v deseti položajni sku
pini pri upravi policije v Ljubljani, za podnadzornika
agentov I. razreda IX. položajne skupine na dosedanjem
službenem mestu.
Z odlokom kralj, banske uprave z dne 13. aprila
1933., I. No. 2950/1, je postavljen T u r i n M a k s , pod
nadzornik agentov II. razreda v deseti položajni sku
pini pri upravi policije v Ljubljani, za podnadzornika
agentov I. razreda IX. položajne skupine na dosedanjem
službenem mestu.
'
Z odlokom kralj, banske uprave z dne 13. aprila
1933., I. No. 2952/1, je postavljen V r e č a r A n t o n , pod
nadzornik agentov II. razreda v deseti položajni sku
pini pri upravi policije v Ljubljani, za podnadzornika
agentov I. razreda IX. položajne skupine na dosedanjem
službenem mestu.
*
Z odlokom kralj, banske uprave z dne 13. aprila
1933., I. No. 2945/1, je postavljen R e 1 j i ć P e t e r , poli
cijski agent III. razreda — zvaničnik tretje skupine pri
upravi policije v Ljubljani, za policijskega agenta II. raz
reda — zvaničnika II. položajne skupine na dosedanjem
službenem mestu.
'
Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
vine z dne 26, aprila 1933., I. No. 2680/2, je bil upoko
jen R e m e c J è r n e. j , policijski nadstražnik pri predstojništvu mestne policije v Mariboru.

Izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine: njen predstavnik (n urednik: Pohar. Robert v Ljubljani.
liska in zalaga: Tiskarna »Merkurt v LJubljani; njen predstavnik: Olmar Mi'châlèk v Ljubljani.
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SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE
Priloga k 38. kosu IV. letnika z, dne 10. maja 1933. : ;

Razglasi kraljevske
banske uprave
VI. No. 2364/20.

od 22. aprila do 30. aprila 1933
Po naredbi ministrstva 21a narodno zdravje
S. br. 4948 z dne 21. marca 1930.
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Skupina tiiuznih bolezni.
Brežice • . . . . . .
Gornjigrad . . . . . .
Konjice . . . » » . . .
Logateo
< »
Ljubljana (Brez) . .
Ljubljana (mestoV .
Maribor desni breg
Novo mesto
Radovljica
. • . .•
Slovenjgradec . » »_^
Veeaa .

1 14

Skrlatinka. — Scarlatina.
Brežice . . . . . . » » » •
Celje . . » • • t » » » » »

1

— —

1
1
1
2
1
3
6
14
3
1
1
1

1
1
Kranj , I I I H I I I >
1 —
3
Konjice • • i » » » ! » » »
1
Krško . . » • » » » » • » •
3 —
—
Litija
.....»••.»»
4
Ljubljana (srez) . • » » 10
Ljubljana (mesto) . •. 16 3 6 —
Maribor levi breg • • » 3 1 1 —
2
1 —
Novo mesto . . . . . . .
1 1 1 —
Prevalje
.......
Slovenjgradec . . > * . . .— 1 — —
41 7 13 - 36
Vsega
1

-1

Ošpice. — M orbi Hi.
—
Brežice ... . . . . • • •» » • 2
2 1 2
Celje (mesto) . . . .
1 1
Ljubljana (mesto) .
10
10
1
Šmarje pri Jelšah . . > u
Vsesa . . 14 3 13 —
Nalezljivo vnetje možganov.
Meningitis cerebrospinalis epidemica.
Brežice
...
Slovenjgradec . . . . .
Vsesa
Krčevita Odrevenelost. — Tetanus.
— 1 — —.
_i 1 1 '—
1
— 1 — —
— 1 — -1
Vsesa • • »i -i T 15 1

Brežic j . . . . . . . . . .
Litija .,•»•••»••••
Maribor levi bree » • »
Murska Sobota. • .
Ptuj . . . . . . . .
•

•

Davica. — Diphteria et Croup.
3 —
Brežice . . . . < » > * . .
Celje
•>»
Dolnja Lendava . • • » »
Gornjigrad . . . . . . » »
Kranj . . . . . 1 » t • t
Kočevje . » . . . . . » •
Konjice » > * t « t « > . .
Krško . . . . . . . . . . .
Litija . . . • • • • • • » »
Logatec
•• »
Ljubljana (srez) . . » •
Ljubljana (mesto) . . .
Ljutomer . . . . . . ' . » »
Maribor desni breg. « .
Maribor levi bree . . .
Maribor (mesto)
...
Murska S o b o t a . . . . . .
Novo mesto . . . « « • »
Prevalje . . . «
Ptui
Radovljica . . . . . . . .
Slovenjgradec . . . . . .
Šmarje pri Jelšah . . . .
52 30 24 .1
Vsega
Sen.

21

Џ

-1

li

O«-

Pregled nalezljivih bolesni
v Dravski banovini

es

3

Srez

Srez

1226

Srez

,

2
1
1
4

Otrpnjenje tilnika. — Poliomyelitis
acuta.
Vsega . . . I 1
OtročiČna vročica. —
puerperale.
1
Litija
1
Ljubljana (e r e z ) , , . . .
1
Metlika . .
Novo mesto . . . . . . .
1
Vsega . . • 4

1

1
1

1 —
1
1
2 1
2

-—

.—•

-1

"i — *
1 : 1 ,—' -r

1
1
2

Rdečke—Rubeola.
Il 61

Celie (mesto)
Vsega

б .1

1229

Na pobudo mag. phar. Eisenbarta
Adolfa iz Ljubljane, ki ima po § 6. za
kona o lekarnah in nadzorstvu nad pro
metom z. zdravili kvalifikacijo za samo
stojno voditev lekarne, otvarjam pred
hodno postopanje radi ugotovitve pogo
jev za otvoritev nòve javne lekarne v
Kwuajù.
; ••
Okoliš te lekarne bi tvoril od mestne
i hiše proti vzhodu ležeči del občine
Ктапј.'

Vranični prisad. — Anthrax.
Brežice5 . . . . . . . . . .
Kranj
Vsega ... .

5

Grippe
3 3 3 —
Črnomelj . . . . . . . . .
Kočevje » » • > » . . . > ...4
,7.
Konjice . . » « . . . . • .
4 1
Kršk . . . . . . . . . . . ' 7
3
Laško .
• • S
1
Ljubljana (mesto) . • > • 1
1• — — • 1
Metlika
40
Slovenjgradec . • . » • » 40
;,
Šmarje pri Jelšah •_••_•. 1 1 2
;
:
Vsega Л . 59 •12
12 63 1.
l\ 17

••' .

••!...•.••.-•

Prizadete stranke naj tekom 16 dni
po : objavi te odločbe podajo eventualne
ugovore pri kraljevski banski upravi
Dravske banovine v Ljubljani.
Pravica pritožbe s e priznava vsem
onim lekarnarjem, ki smatrajo, da bi
se ž otvoritvijo nove javne lekarne nji
hovi interesi kršili v tolikšni meri, da
bi bil njih obstanek ogrožen.
Kraljevska banska uprava
Dravske banovine v Ljubljani,
dne 2. maja 1933.
Za bana
pomočnik:
dr. Pirkmajer s. r.

Hripa —

Vnetje priušesne slinavke. — Parotitis
epidemica.

H'Efl

Celje (mesto),.. . • •
Slovenjgradec . . .'
Vsega . H l

i

rT?

1
1
1
1
4

Odločba.
57

2
'•1 ,1
9 5 - 1 2
8
2.

—
—
—
—

VI. No. 10035/1.

—

. i

— —
—— —
— —
— —

Sepsis

*

ï

2
1

1
1

Kraljevska banska uprava Dravske
banovine v Ljubljani,
dne 4. maja 1933.

— Erysipelas.

Brežice • . . . . . . .
Dolnja Lendava . • ». .
K ran 1
...»
Konjice
• »
Ljubljana (mesto) . : . ,
Ljutomer
».
Maribor desni breg » »
Maribor (mesto) . » .">
Metlika . . . . . . . » • •
Novo mesto . . . . . . .
Slovenjgradeo -. . . . . » .
Šmarje pri Jelšah . . . .
Vsega
|

-I
-

Litija

*
VIII. No. 3175/1.

1244

Razglas.
Drugi delni risarski tečaj za strokovno
izobrazbo učiteljev na strokovnih nada
ljevalnih šolah.
Na tehniški srednji šoli v Ljubljani
se priredi drugi delni risarski tečaj za
učitelje na strokovnih nadaljevalnih šo
lah./
Ta risaf9ki tečaj s e bo vršil od 3. ju
lija i o inklusive 26. avgusta tekočega
leta.
Število udeležencev za ta tečaj je do
ločeno na 30.

•Wx*.

Stran 194.
Kandidati, kd so v šolskem letu
1931/32 posečali in dovršili I. delni ri
sarski tečaj, imajo pri sprejemu v raz
pisani II. delni risarski tečaj prednost
ter jim je potrebno le javiti, da želijo
dovršiti tudi razpisani tečaj, ki ga je
smatrati za nadailjevanjo lanskega te
čaja.
Prijave se morejo izvršiti najkesneje
do 31. maja t. 1. in nasloviti na VIII.
oddelek kraljevske banske »prave v
Ljubljani. Eventualna potrebna dovolje
nja za poset tečaja od svoje predpostav
ljene oblasti si morajo sami preskrbetf.
V primeru, da bi se od lanskih ab
solventov ne javili vsi v letošnji tečaj,
bodo na prazna mesta sprejeti le taki
novi prosfflci, ki so dovršili I. delni ri
sarski tečaj prejšnja leta.
Ti kandidati morajo predložiti s 5-—
Din kolkovane prošnje službenom po
tem na VIII. oddelek kraljevske banske
uprave, najkesneje do 20. junija t. 1. 0
njih eventualnem sprejemu se bo skle
palo ob pričetku tečaja.
Kraljevska banska uprava Dravske ba
novine v Ljubljani,
dne 25. aprila 1933.

Štev. 38
VI 0 59/33-4

1243

P 113/33-1

1240

uvaja postopanje za amortizacijo na
slednjih vrednostnih papirjev, ki jih je
Oklic, s katerim se sklicu prosilec
baje izgubil, ter se njih imetnik
jejo zapuščinski upniki. pozivlje, da uveljavi tekom 6 mesecev
Jaklič Josip, carinski posTedniik v Stu od dneva razglasitve v. »Službenem
dencih, Sokolska, c. 27, je umrl dne listu< svoje pravice, sicer bi se po po
teku tega roka proglasilo, da so vred
1. aprila 1933.
Vsi, ki imajo kako terjatev do zapu nostni papirji brez moči.
Oznamenilo vrednostnih papirjev:
ščine, se pozivljejo, da napovedo in do-,
kažejo svoje terjatve pri tem sodišču Hranilna knjižica >Občinske hranilnice«
dne 31. maja 1933. dop ob 11. uri v sobi v Marenbergu, št. 6839, na ime Josef
4 ustmeno, ali pa do tega dne pismeno. Hvala i Comp., z glavničnim stanjem z
Sicer ne hd imeli upniki, kd niso zava dne 8. februarja 1928 v znesku 157977
rovani z zastavno pravico, nikake na dinarjev.
daljnje pravice do te zapuščine, ako bi Okrožno sodišče v Mariboru, odd. IV.,
vsled plačila napovedanih terjatev
dne 1. maja 1933.
pošla.
*
Sresko sodišče v Mariboru, odd. VI.,
I R 118/33-1. .
1230
dne 5. maja 1933.

Amortizacija.

Na prošnjo Kamniik Pavle in Ane,
zasebnic v Podgori, se uvaja postopanje
Oklic.
za amortizacijo sledečih vrednostnih pa
Tožeča stranka Supanek Ida, trgovska pirjev, ki sta jih prosilki baje izgubili,
sotrudniica pri tt. Savnik Ivan v Kranju, ter se njih imetnik pozivlje, da uve
je vložila proti toženi stranki Weichsel ljavi tekom 6 mesecev, počenši 3. maja
Alfredu v Kranju, Kokriško. predmest t.-L, svoje pravice, sicer bi se po poteku
je št. 95, radi Din 320-— k opr. štev. tega roka proglasilo, da so vrednostni
P 113/33 tožbo.
brez moči.
Narok za ustno razpravo se je določil papirji
Oznamenilo
vrednostnih papirjev:
na 3. junija 1933. ob 12. uri dop. pred
Hranilni
knjižici
Okrajne hranilnice
tem sodiščem v izbi št. 6., razpravna v Slovenjgradcu štev.
16.549 z vlogo
dvorana.
Din
12.300-—
in
štev.
24.936 z vlogo
Ker je bdvališce tožene stranke ne
znano, se postavlja oficial v p. g. Srečko Din 11.400-—, glaseči se prva na.ime
Rus iz Kranja za skrbnika, ki jo bo za Kamnik Pavla in druga na ime Kam
Su 39—4/33—1.
1184—3—3 stopal na njeno nevarnost in stroške, nik Ana.
dokler ne nastopi samà aLi ne imenuje Sresko sodišče na Prevaljah, odd. L,
Razpis.
dne 3- maja 1933.
pooblaščenca.
*
Odda se mesto vodje zemljiške knjige
Sresko sodišče v Kranju, odd. IL,
• pri sreskem sodišču v Ljubljani.
E 861/32—16.
1222
dne 5. maja 1933.
Obenem se zasedejo tudi mesta, ki
*
Dražbeni oklic.
se izpraznijo tekom tega razpisa ali za
A IV 104/33—4.
1207-3-2
radi njega.
Dne 17. m a j a 193 3. dopoldne ob
Pravilno opremljene prošnje je .vlo Oklic, s katerim se sklicu d e s e t i h ; bo••pri podpisanem sodišču
v sobi št. 10 dražba nepremičnin: zem
žiti pri .podpisanem predsedništvu v
roku 15 dni od prve objave tega raz jejo sodišču neznani dediči ljiška knjiga 1. Kremberg, vi. št. 63;
pisa v »Službenem. listu«.
Premrl Ivan, kočar v Zabukovju 11, 2. Krèmberg, vi. št. 60; 3. Krihenberg,
je
umrl istotam dne 26. februarja 1933. vi. št. 19; 4. Zg. Ročica, vi. št. 179. .
Predsedništvo okrožnega sodišča V
Cenilna vrednost: ad 1. Din"25.514-—;
brez
»poroke. K njegovi zapuščini se
Ljubljani,
ad
2. Din 552-—; ad 3. Din 1130-—; ad
je priglasila za dedinjo temeljem za
dne 1. maja 1933.
4. Din 3870-—.
kona njegova vdova Premrl Marija.
Najmanjši ponudek: Din 36.000-—.
Ker sodišču ni. znano, ali in katerim
*
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
zapustnikovim sorodnikom pripada do
je
priglasiti sodišču najpozneje pri dražte
zapuščine
sodedinjska
pravica,
se
P 13/33—i.
1255
benern
pred začetkom dražbe,
pozivljejo le-ti in vsi tisti, ki namera sicer binaroku
se ne mogle več uveljavljati
Oklic.
vajo uveljavljati kake zahtevke do te glede nepremičnine
v škodo zdražitelja,
Tožeča stranka' Grm Frančiška, za- zapuščine, da v roku 1 leta od dneva ki je ravnal v dobri veri.
sebnica v Zlebiču štev. 29, je vložila tega sklepa prijavijo pri tem sodišču
V ostalem se opozarja na dražbeni
proti toženi stranki Grm Antonu, pos. svojo dedno pravico in oddajo z izka oklic,
ki je nabit na uradni deski tega
v Zlebiču štev. 29, sedaj neznanega bi zom svoje dedne, pravice svojo dedno
,
vališča, po skrbniku za čin radi plačila prijavo. V nasprotnem primeru se bo sodišča.
Okrajno
sodišče
Sv. Lenart,
zneska Din 64.110-53 s prip. tožbo.
o zapuščini razpravljalo le s tistimi, ki
dne 5. aprila 1933.
Narok za ustno razpravo se je določil se bodo priglasili za dediče in izkazali
*
na 22. maja 1933. ob 9. uri pri tèm svojo dedno pravico in se bo zapuščina
prisodila
le
njim.
E
83/33—5.
1252
sodišču v sobi štev. 6.
Za skrbnico zapuščine se postavi za
Ker je bivališče tožene stranke ne pustnikova
vdova Premrl Marija.
Dražbeni oklic.
znano, se postavlja dr. Igo Jane, odvet
Sresko sodišče v Celju, odd. IV.,
Dne 20. maja 1933. dopoldne ob
nik v Ribnici, za skrbnika, ki jo bo za
dne 1. maja 1933.
p o l d e Bet. i h. bo pri podpisanem so
stopal na njeno nevarnost in stroške,
dišču v sobi št. 10 dražba nepremičnin:
dokler ne nastopi sama ali ne imenuje
*
pooblaščenca.
T 44/33—4.
1220 zemljiška knjiga 1. Krihenberg. vlbž.
št. 35; 2. Kremberg, vlož. št. 08.
Sresko sodišče v Ribnici,
Amortizacija.
Cenilna vrednost: 1. Din 76.753-8Ói
dne 6. maia 1933.
' Na prošnjo Časa Maksa, veleposest 2. Dih 6.467-50.
Vrednost pritikline: Din 90—-.
nika in župana v Javneku p. Brezno, se
*

Razglasi sodišč
in sodnih oblastev

Stran 195.

Štev. 38.
Najmanjši ponudek: 1. Din 51.229-20,
2. Din 4.311-34.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražba,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine'v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na. dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče Sv. Lenart,
dne 13. aprila 1933.

sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic,. ki je nabit na, uradili, deski tega
sodišča. "
''
.''...'
Sresko sodišče v Kamniku,
. dne 21. aprila 1933.
*
E 1129/32-9.
.
.
1231

Vpisi v trgovinski register.
Vpisale

so s e n a s t o p n e

firme:

437.
Sedež glavnega zavoda: Borovo, okrug
Vukovar.
Sedež podružnice: Dolnja Lendava.
Dan vpisa: 13. aprila 1933.
Besedilo:: Bafa cipele i koža d. d.
OpTätni predmet: 1. isključiva proda
ja fabrikata tvornice cisela T. et A. Ba
ta u Zliinu in Bat'a Shoe et Leather Co.
Dne 14. j u n i j a 1933. d o p o l d n e
2. Trgovina s cipelama, pripatcima
•g*
ob p o l d e v e t i h bo pri podpisanem za cipele, kožom, gumom t e . čarapama
E 1055/32—21.
.1257 sodišču v sobi št. 1 dražba nepremičnin: i srodnom Tobom^
zemljiška knjiga Slovenska Bistrica,
3. Tvornička proizvodnja cipela, gu
vlož. št. 82, obstoječih iz hiše št. • 166 mene obuče, gumenih djonova i.potpe
(gostilna z drvarnico in gospodarskim tica, gumenih pribora, kajiševa, guma
D n e 27. m a j a 1933. d o p o l d n e ob
p o 1 d e s e t i h bo pri podpisanem so poslopjem, . zemljiških parcel, gostilni za točkov©: na : biciklima, motociklima i
automobilima, gumenih izradjevdna pridišču v sobi št. 10 dražba nepremičnin: škega inventarja in pritikline). •Cenilna vrednost: Din 311.413-75.
menjenih u vazduhoplovetvu, gumenih
zemljiška knjiga. 1. Biš, vlož. štev. 21;
Vrednost pritikline: Din 4.355*—.
prostiraca, (tkanina i 'ostalai gumenih
2. Selce, vi. št. 16; 3. Selce, vi. št. 17.
Najmanjši ponudek: Din 207.609--^. izradjevina i ^srodnih artikala te meha
Cenilna vrednost: 1. Din 44.721-40,
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, nička popravljaona cipela.
2. Din 5,410-80. 3. Din 5.410-80.
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž4.. Promet sa .svim fabrikacijama i trVrednost pritikline: Din 1;040-—.
Najmanjši ponudek:. ad 4. 30.507-60 benem .' naroku pred ; začetkom . dražbe, govačloim poslovima .potrebnim za po
dinarjev; ad 2. in 3.. 7.214-40 dinarjev. sicer bi se ne. rtogle več uveljavljati stizavanje imenovanih svrha kao i obr^Navedena zemljišča se bodo dražila glede nepremičnine v škodo zdražitelja, timicno tjerjanje drugih trgovačkih poV
po skupinah, in sicer zemljišče vlož. ki.jé ravnal v dobri. veri.
: 5: Njegovanje nogu u cilju postizava
V ostalem se opozarja ' nà dražbeni
štev. 21 d. o. Biš posebej in zemljišče
vlož. štev. 16 in 17. d. o. Selce skupno. oklic, ki je nabit na uradni deski tega; nja društvene svrhe.
.;.••"
••''''
6. Društvo je ovlašteno osnivati, stiPravice, ki. bi ne pripuščale dražbe, s o d i š č a .
Okrajno sodišče Slovenska Bistrica,
cati, uzeti ,pod .najam, tvómice i trgo
je priglasiti sodišču najpozneje pri draždne 29. aprila 1933.
vačka preduzeča, učestvovati u takvim
benem naroku pred začetkom dražbej
preduaečima,. dalje osnivati skladišta,
sicer ,bi se ne mogle več uveljavljati
1205—2—2 detaiine :ppsdovnÌGe kao ;ito u ovozemglede nepremičnine v škodo zdražitelja, E 1854/32—IO.'
stvu, tako i u inozemstvu.
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
Kod vršenja poslova je društvo podDne 14. j u n i j a 1 9 8 3 . - d o p o l d n e
oklic, ki je nabit, na uradni deski tega
vrgnuto opčim propisima dadaaim za do
ob
pol
d
e
s
e
t
i
h
bo
pri
podpisanem
sodišča.
* .
sodišču v sobi št. 26 dražba nepre tične poslove. Ako .društvo hoće, da iijeOkrajno sodišče Sv. Lenart,
ra preduzeča, za koja je, potrebno po
mičnin: zemljiška knjiga Studor, vlož. sebno ovlaštenje ili . dicaovno odobrenje
dne 12. aprila 1933.
Št. 459,.- .•:-•..-:.-.:•
Ш k^a^lkovani. poslovodja, to je dužno,
: Cenilna vrednost: Din 75.090-—. •
da ove preduslovè ispuni po poeto ječim
E 84/33—6.
. 1256
Najmanjši ponudek: Dip : 50.060?—Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, propisima.
je priglasiti - sodišču najpozneje pri draž- . Delniška glavnica znaša Din 5,000.000
D n e 31. maja 1933. d o p o l d n e ob benem naroku pred začetkom; dražbe, in je razdeljena na (10.000 delnic po 500
d e s e t i h bo pri podpisanem sodišču v sicer bi se ne mogle več uveljavljati dinarjev, glasečih se na prinositelja.
sobi št. 10 dražba nepremičnin: zem glede nepremičnine v Škodo zdražitelja,
Ciani upravnega odbora so: Bafa Jan,
ljiška knjiga Osek, vi. št. 24.
ki je ravnal v dobri veri. • • >
indnstriaflec v - Pragi i ob. enem pred
Cenilna vrednost:- Din 1.304-20.
V ostalem se opozarja na dražbeni sednik, Ciper a Domiindik, generalna di
Najmanjši ponudek: Din 873-50. ; J
oklic, ki je nabit na uradni deski tega rektor v Pragi, dr. Bajkić Velimir, no
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, sodišča. •
- . ' • " " vinar v Beogradu, dr* Horn Marko, ad
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražSresko sodišče v Radovljici,
vokat v Zagrebu.
benem naroku pred začetkom dražbe,
dne 3. inaja 1933.
Reprezemtant podmižnice: BTdička
sicer bi se ne . mogle več uveljavljati
*
Vladimir, trgovec v Dubrovniku.
glede nepremičnine.v škodo zdražitelja, E 239/33--6.
1113
Družbiha oblika: Delniška družba,
ki je ravnal v dobri veri.'
• _
podružnica pri kr. kotarskem kot trgo
V ostalem se opozarja na dražbeni
vačkom sudu. v Vukovaru protokolirane
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
Dne 16. j u n i j a , 1933. d o p o l d n e delniške dražbe Bataj cipele. i koža
sodišča.
ob p o l d e v e t i h bo pri podpisanem d. d;, ustanovljene na ustanovni glavni
Okrajno sodišče Sv. Lenart,
sodišču v sobi. št. 5 dražba nepremičnin: skupščini dne 15. decembra 1920. Druž
dne 12. aprila 1933.
zemljiške knjiga Trbovlje, vi. št. 576. ba je ustanovljena na nedoločen čas.
Hs '~
. Cenilna vrednost: Din 5.710—.
! Podpis firme: Družbina firma se pod
Najmanjši ponudek: Dih 2.855'—.
E 295/33—3. '
1232
pisuje tako, da predsednik upravnega
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, odbora s članom uprave kolektivno sta
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž- vi svoj lastnoročni podpis pod štampiljDne 12. j u n i j a Ì933. d o p o l d n e benem naroku pred začetkom dražbe* ko odtisnjeno, tiskano ali po-komerko
ob p o 1 d e s e t i h- bo' pri pddpisanem sicer bi še hë mogle več uveljavljati li napisano' besedilo tvrdike. Namesto
sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: glede nepremičnine v škodo zdražitelja, člana uprave lahko podpiše na spredaj
zemljiška knjiga Bistrišica, vi. št. 88, 97. ki je ravnal v dobri veri.
navedeni način tudi pròkunist, ki pa n é
Cenilna vrednost: Din. 8340;—.
- V ostalem se opozarja na dražbeni more nadomestiti predsednikovega podNajmanjši ponudek: Din 5560 .
oklic, ki je nabit na uradni deski tega pisa. Za podpisovanje pooblaščeni urad
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, sodišča.,
'v
nik mora svojemu podpisu dodati klav
•le priglasiti sodišču najpozneje pri dražSresko sodišče v Laškem,
zulo, katera označuje ргокшо.
benem naroku pred začetkom dražbe,
dne 20. aprila 1883.
' • -

Dražbeni okìitf

Dražbeni oklic.

Dražbeni oklic.

•

•

'

*

•

;

Dražbeni oklic.

Dražbeni oklic.

Dražbeni oklic.

8tsap 196.

štev, as

Družb ine objawe se izvršujejo pravnoveljavno -s trikratno uvrstitvijo v urad
nih novinah: >Narodne novine« v Za
grebu. Te objave morajo biti razglaSene in podpisane po predsedniku uprav
nega odbora.
Okrožno kot trgovinsko sodišče
v Maribora, odd. HI.,
dne 13. aprila 1988.
Fdrm 183/33 - Rg. B II 35/1.
*
138.
Sedež: Ljubljana,
Dan vpisa: 6. aprila 1938.
Besedilo firme: >Delavnice pri Nali
Slogi, žmuc Alojrij & Co., v Ljubljani«.
Obratni predmet: Otvoritev in obra
tovanje pasareke delavnice, delavnice
za paramento in kiparska dela in vnovčevanje tozadevnih izdelkov.
Družbena oblika: Komanditna družba
od 15. marca 1933.
Osebno jamčeča družabnika età: Žmuc
Alojzij, pasarski mojster v Ljubljani,
Poljanska o. 10, in Mrknn Anton, župnik v Dobrepoljah.
Družbo zastopata in za njo podpisujeta oba javna družbenika vsak samostojno, slednje na ta način, da eden iz
med njiju lastnoročno zapiše besedilo
firme in ga podpiše e svojim osebnim
podpisom.
Dež. kot trgovinsko godiSSe v LJubljani,
odd. HL,
dne 81. marca 1933.
Firm. 227/83 — Rg A VII 119/1.
*
439.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 4. aprila 1938.
Besedilo: >0prema< družba z o. t.
Obratni predmet: Stalna razstava vsa
kovrstne oprave, opreme, pohištva in
hišne oprave. Tehnična zastopstva pod
jetij in posameznih izdelkov, ki obse
gajo navedeno stroko. Propaganda in
dobava vsakovrstne oprave, opreme,
pohištva in hišne oprave in sploh opre
me za vse vrste stavb, bodisi za pri
vatne ali javne namene. Posvetovanja
in tehnični nasveti iz stroke arhitek
ture.
'
Družbena pogodba z dne 29. marca
1931.
Družba je ustanovljena za nedoločen
čas.
Višina osnovne glavnice: 6.000 Din.
Na to vplačani zneski v gotovini:
6.000 Din.
Poslovodje: ing. arch. Fatur Dragotin v Ljubljani, Stritarjeva ul. štev. 7;
arch. Mesar Jože, Ljubljana, Dvoïakova ul. štev, 6.
Družbo zastopata vedno po dva poslovodji kolektivno. Tvrdka družbe, ki
je lahko od kogarkoli pisana, s strojem
ali štampiljo vtisnjena, se podpisuje na
ta način, da vselej oba poslovodji pri
stavita pod besedilo tvrdke kolektivno
vsak svoj lastnoročni podpis.
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani,
odd. m.,
dne 31. marca 1933.
Firm. 277/33 - H« C V 110/1.

*

440.
Sedef: Maribor, M<o№ka eeata Ш. %
Dan vpisa: 13. aprila 19â3.
Besedilo: Josip Jaklič.
Obratni predmet: odpremni epedieijski posili in vsa v Špedioijsko stroko
spadajoča opravila.
Imetnik: Jaklič Josip, trgovec v Stu
dencih pni Mariboru, Sokolska ul. št. 27.
Okrožno kot trgovinsko sodišče
0v Majiboru, odd. III.,
dne 18. aprile 1988.
Finn 57/88. № Reg A III 2 ^ 1 .
*
441.
Sedež* Maribor.
Dan vpiea: 13. aprila 1998.
Besedilo: Mariborska tvornica rublja
(perila) druSba z omejeno zaveto.
Obratni predmet: Izdelava, predelava, nakup ш prodaja moškega in ženske<ra rublja (perila) in ovratnikov vsa
ke vrete ter nakup in prodaja veeit v
to stroko spadajočih potrebščin, suro
vin, polfabrikatov in izgotovljenega bla
ga. Družba je pa upravičena nakupova
ti in prodajati tudi druge predmete in
opravljati trgovske posle veake vrtste.
Družbena pgodba z dne 30. marca 1933.,
posi, št, 954/38, izpremenjena z docatkom z dne 8. aprila 1938., posi. štev.
956/33.
Družba Je ustanovljena za nedo
ločen1 ca*.
Visokost osnovne glavnice: lOO.OOO
Din.
Na to vplačani znesek v, goimatites^in
100.000.
,
^7iv
Poslovodje: Bradic Budlmir, Trgovski
poslovodja v Mariboru, Aleksandrova
cesta št. 86.
Za namiestovanje upravicera je ip ...'.>
vodja samostojno.
Podpis firme: Firmo podpisuje poslo
vodja samostojno tako, da pristavi pod
natisnjeno ali po komerkoli nap ieano
ali s efanrpdljko odtisnjeno Ves-'. _.lo
tvrdke evojeročno svoj podpis.
OferoSn« kot trgovinsko sodišče
v Mariboru, odd, III.,
dne 13. aprila 1938.
F>rom 23/38 — Reg fi II 9g& l

#

.j|e več poslovodij, podpisujeta tvrdfeo po
dva kolektivno; čim se nastavijo prokuristi, podpisuje Prokurist vedno kolek
tivno z enim poslovodjo.
Družbine objave, osobito vabila na
občni zbor so izvršujejo z vpisanimi do
pisi, tako da je med dnevom oddaje pis
ma in občnim zborom vsaj osem dni.
Okrožno kot trgovinsko sodišče
v Mariboru, odd. III.,
dne 13. aprila 1933.
Fi 36/83 *- Rg. C II 96/1.
*
443.
Sedeža Ptuj.
Dan vpisa: 20. aprila 1933.
Besedilotâaberraan Anton.
Obratni predmet: Trgovina s sadjem
na debelo.
Imetnik: Haberman Anton, trgovec s
sadjem v Ptuju, Dominikanski trg št. 1.
Okrožno kot trgovinsko sodišče
v Mariboru, odd. III.,
dne 20. aprila 1933..
Fi 83/83 .—Rg. A H I 236/1.
Vpisale so se i z p r e m e m b e In
dodatki pri nastopnih firmah;
444.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 27. marca 1933.
Besedilo: Boh & Ko., jugoelovanskaameriška tovarna za brezalkoholno iz
delavo kvasa v Ljubljani.
Vstopil je kot javni družabnik inž.
Fran Domladiš, industrialec v Ljublja
ni, Vrtača 8; 'zbog tega javna trgovska
družba od 1. januarja 1933.
Družabnika zastopata družbo oba ko
lektivno in podpisujeta zanjo tako, da
pod od kogarkoli napisano ali s štam
piljko odtisnjeno besedilo firme pod
pišeta svoje ime.
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani,.
odd. IH.,
dne 24. marca 1933.
Firm. 246 - Rg A VI 185/3.
*
445.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpiea: 24. aprila 1938.
Besedilo: Delniška družba pivovarne
Union.
Izbrišejo se upravni svetniki:
Pogačnik Josip, dr. Windischer Fran
in Neweklowsky Karol, vpišeta pa ee
upravna svetnika ' Pogačnik Bogdan,
bančni ravnatelj v Mariboru, in Lorber
Rudolf, tovarnar v Žalcu.
Okrožno kot trgovinsko sodišče
v Ljubljani, odd. IH.,
dne 22. aprila 1938.
Fd 58/33 - Rg. B I 34/38.
#

442.
Sedež: Maribor, Mlinska ul. 10.
Dan vpisa: 13. aprila 1933.
Besedilo: Sečko — Tekstil družba z
o. z.
.Obratni predmet: Manufakturna trgo
vina na debelo. Družbena pogodba z
dne 28. marca 1038., posi. št. 8726, do
polnjena z notarskim zapisom z dne 6.
aprila 1983., posL št. 8730.
Viieokoat osnovne glavnice: 100.000 di
narjev.
Na to vplačani znesek v gotovini Din
7Ö.000-—
• - ' . , ' • ••:•
Poslovodje: Seöko Matija, trgovec v 4 4 6 . .
Sedež: Ljubljana.
Mariboru, Vrazova uL 6.
Dan vpisa: 27. marca 1983.
Za namiestovanje upravičen: poslo
Besedilo: Ing. Guzelj.
vodja zastopa družbo samostojno; čim
Izbriše se Rupena Ivanu podeljena
ee imenuje več poslovodij, zastopata po
prokura.
dvâ poslovodja kolektivno.
Podpis: poslovodja podpisuje firmo Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani»
odd. Ш.,
pristavljajoč tiskanemu, pisanemu ali
dne 24. marca 1933.
s štampiljko odtisnjenemu besedilu tvrd
Fdrm. 242 - Rg A VI. 188/3.
'
ke samostojno svoje ime, čim se imenu-

«5>

gew. Дђ.
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447.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 24. aprila 1933.
Besedilo: Jugoagencija Česnik in druSovi.
Obratni predmet: Zavarovalna agen
zia to trgovska agentura z živili in in^strijskiini predmeti.
, Družbena oblika: Javna trgovska
fružba od 15. aprila 1933. '
Družabniki: Česnik Venčeslav, priv.
Jadnik v ' Ljubljani VII, Gubčeva li.
Leder Janko, priv. uradnik, "Ljublja
na VII, Frankópanska 29.
Vydra ' Arnold, priv. uradnik, Moste,
Prešernova 15.
• Družbo zastopate po dva družabnika
Kolektivno in. podpisujeta' zanjo kolektovno na ta način, da se podpišeta pod
stisnjeno, s štampiljko • odtisnjeno ali
P° komerkoli napisano besedilo firme.
Okrožno kot trgovinsko sodišče
v Ljubljani, odd. III.,
dne 22. aprila 1933.
Fi 41/33 — Rg. A VII 120/1. ;

•«HpMJi.« W

480.
Sedei: Ljubljani».
Dan vpisa: 24. aprila 1938.
Besedilo: »Niootìesec družba z o. z.
Z notarskim zapisom z dne 31. marca
1933.; red. št. 521, eejje iapremendla toč
ka >Petdč< družabne pogodbe in ee
glasi:
>Poelovodstvo družbe sestoji h dveh
poslovodij.
V družabni pogodbi postavljena po
slovodji družabnik Vokač Franc v Ljub
ljani, Krekov trg št. 10,, in novi družab
nik Praprotnik Edvard v Ljubljani, Mi
klošičeva cesta št. 15, ostaneta se nada
lje poslovodji družbe.
Družabniki imenujejo poslovodstvo
družbe s sklepom, storjenim s pristan
kom 00% (šestdeset odstotkov)
celokup
ne osnovne glavnice.« :
Izbriše se poslovodja Pehand Otmar.
Okrožno kot trgovinsko sodišče
v LJubljani, odd. Ш.,
, dne 22. aprila 1933.
Fi 43/33 - Rg. C IV 38/5.
*
481,
448.
*
Sedež: Ljubljana.
Sedež: Ljubljana.
Dan
vpisa: 27. marca 1933.
Dan vpisa: 14. aprila 1933.'.
Besedilo: Prva hrvatska štedionica v
Besedilo: Komisija in trgovina z Zagrebu,
glavna podružnica za Slove
^ијет Union,! družba z o. z,
nijo,
Ljubljana.
Po sklepu občnega zbora z dne 6Vpišejo se člani upravnega odbora:
^rila 1933. se je izpremenila družabna. 'Franjo Medic, industrialeo,1 dr. Egon
Pogodba z dne -21. februarja 1933. v Stare, odvetnik, in Ivan Bratuš, indu*°Öki »Šestič«, odstavek 1., •• in v točkastrialec, vsi v Ljubljani.
*8edoi«S<, ki se eedaj glasita:
. L »Šestič«:, odst. 1.: Družba ima ene-: Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani,
odd. III.,
1Џа. ali več poslovodij, ki jih imenuje:
dne 24. marca 1933.
°o6ni zbor.
2. >Sedmiič<: Dokler ima družba le
Firm. 248 — Rg B II 15/26.
[^ga poslovodjo, zastopa družbo in
Popisuje družbdno firmo samostojno ali ; .452..,
. . •/
Poslovodja, ali eventualno nastavljeni: . Sedež: LJubljana.
**°fciirist; če pa ima družba dva ali več;:
Dan vpisa: 24. aprila 1933.
rjfclovodiij, zastopata družbo in podpisuBesedilo: >Unione, hotelska in stav•jjj* dražbino firmo kolektivno po dva. binska d. d. v Ljubljani.
Poslovodji ali pa en poslovodja skupno
Izbriše se član upravnega sveta Pe'«nim prokuiristom na ta način, da pod- terca Franc, vpiše pa član upravnega
^sovalci pristavijo svoj podpis, odnosno sveta Kralj Anton, tajnik Zadružne zve
. J ^ a podpisa pod besedilo firme, ki mo- ze v Ljubljani.
| j biti s šampiljko odtisnjeno ali od koOkrožno kot trgovinsko sodišče
iprttoli
napisano, prokunist s prietavv Ljubljani, odd. III.,
13
• .J » ki označuje prokuro (pp.).
dne 22. aprila 1933.
übrige se poslovodja dr. Pleša Pesò,
Fi 50/33 - Rg. B I 21/45.
Goltat v Zagrebu, ker je odstopil. '
#
Okrožno kot trgovinsko sodišče '
453.
v Ljubljani, odd. III.,
Sedež: Maribor.
dne 13. aprila 1933.
Dan vpisa: 20. aprila 1983.
,
Fi 15/33 - Eg. C V 108/2.
BesediTO: Jos. Martini.
Izbriše se prokura, podeljena Alfon
:
M
: ' . • • • *
• • . . . . . , . . - '
zu Sinku.
~
••' ^«û vpisa: 14. aprila 1933.
Okrožno kot trgovinsko sodišče
v Mariboru, odd. III.,
f<*teŽ: Ljubljana.
'
dne 20. aprila 1933.
"ilo: Ljubljanska komercijalna
Fi 4/33 - Einz. I 3/17. ...
t--» z o. z.
; izbriše se prokura Jerala Franceta.
^V^ktivna prokura je podeljena gosp. 484.
S W i c u Valentinu v Ljubljani, Blei-:
Sedež: Maribor.
.-"«Woiva cesta 18.
Dan vpisa: 13. aprila 1Ô83.
Okrožno kot trgovinsko sodišče
Besedilo: Podravska tiskarna družba
v Ljubljani, odd. III.,
z o. z. v Mariboru.
dne 13. aprila 1933.
Družba sloni odslej na družabni po
Fi 10/33 - Rg. C I 55/24.
godbi z dne 9. aprila 1929., posi. št. 1424,
izpremenjeni z noiamstkimi zapisi (od-*
'

"

.

'

•

*

•

m . " ' n.Pli i!» II. m.WHWHWpH|№ag

etojBffiLmt pogpätoaimi z diete 22. јепшаф

» ,

posi, k. 865/3-2, зуго 19S£T i*&-

št. 8589/32 z dne 4. oktobra 1982., pos. Џ.
8590/38, in z dne 4. aprila 1933.. posi.
št. 8729/33.
• •
Izbriše se dosedanji poslovodja dr.
Šnuderl Makso, vpiše pa novi poslovodja
Strašnik Alojz, lastnik tiskarne v Ma
riboru, Vrtna ul. 21.
Pravrico družbo zastopati in firmo pod
pisovati ima poslovodja Strašnik Alojz
samostojno.
Okrožno kot trgoyinsko sodišče
v Mariboru, odd. Џ1.,
dne 13. aprila, 1933.
Fi 51/33 — Reg. C II 52/12."
*
455.
Sedež: Maribor.
Dan vpisa: 13. aprila 1933.
Besedilo: Viljem Freund.
Obratni predmet: Tovarna usnje.
Izbriše se družabnik Viljem Freued
zbog smrti. Odslej samoimetaica dose
danja diružaibnica Marta Freund.
Okrožno kot trgovinsko sodišče
v Mariboru, odd. III.,
dne 13. aprila 1983. :
Fi 65/33 — Reg. A I 132/26.
#
456.
Sedež: Mojstrana.
Dan izbrisa: 4. aprila 1933.
Besedilo: Portland-cementna tovarna
d. d. Dovje v likvidaciji.
Izbriše se prokura Winzig Filipa.
Dež. kot trgovinsko sodišče v Liubtoni,
odd. III.,
dne 31. marca 1938.
Firm. 272 — Rg B II 172/12.
*
457.
Sedež: Pobrežje pri Mariboru.
Dan vpisa: 13. aprila 1933.
Besedilo: M. Sečko & Co, mehanična
tkalnica.
Izbriše se družabnik Sečko Matija
zbog izstopa iz službe. Za neumestoivanje
upravičeni so odslej Hugo Stem, industrialec, Wien L, Gonzagagasse 19, in
Bock Rudolf, Wien I., Gonzagagasse 19,
oba javna družabnika tvrdke Hugo Stern
& Co., Wien I., Gonzagagassel9, in si
cer vsaik zase samostojno.
Podpis firme se vrši odslej na ta na
čin, da pristavi Stern Hugo ali Bock
Rudolf samostojno od kogarkoli napisa
nemu, natisnjenemu ali s štampiljko od
tisnjenemu besedilu tvrdke svoj lastno
ročni podpis.
Okrožno kot trgoyinsko sodišče'
v Mariboru, odd. III.,
doe 13. aprila 1933.
Fi 64/33 — Reg. A III 230/3.
*
458.
Sedež: Škofja Loka.
Dan vpisa: 27. marca 1933.
Besedilo: M. Juvan nasi.
Izstopil je javni družabnik Thaler
Rafael, vstopil pa je kot javni drujfobr

?wn
ëtevijtë

Stran 198.
aik njegov sin Rado Thaler, trgovec v
Skofji Loki, Nunska ul. 2.
Firma in način zastopstva ostaneta neizpremenjena.
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani,
odd. III.,
dne 24. marca 1933.
Firm. 228 — Rg A I 171/13.
I z b r i s a l e so se n a s t o p n e f i r m e :
459.
Sedež: Celje.
Dan izbrisa: 25. aprila 1933.
Besedilo: Theer Franjo & Ko. družba
z omejeno zavezo.
Obratni predmet: Izdelovanje mila,
parfumov in kemičnih izdelkov.
Zbog odreka obrtne pravice.
Okrožno kot trg. sodišče v Celju, odd. I.,
dne 25. aprila 1933.
Rg. C II 68/5.
*
460.
Sedež: Ljubljana.
Dan izbrisa: 27. marca 1933.
Besedilo: >Balkan, delniška družba
sa mednarodne transporte v Ljubljani.«
Po končani likvidaciji.
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani,
odd.. III.,
dne 24. marca 1933.
Firm. 234 — Rg B I 180/14.
*
461.
Sedež: Ljubljana.
Dan izbrisa: 27. marca 1933.
Besedilo: Češkuti & Zaje.
Zbog razdružitve.
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani,
odd. III.,
dne 24. marca 1933.
Firm. 220 — Rg A IV 174/2.
*
462. .
Sedež: Ljubljana.
Dan izbrisa: 4. aprila 1933.
Besedilo: 0. Golob, Dental-Dcpot.
Zbog, opustitve obrata.
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani,
.. . . . odd. IH.,
dne 31. marca 1933.
Firm. 264 w- Rg A III 216/2;

Vpisi v zadružni register.
V p i s a l e so ae n a s t o p n e z a d r u g e :
463.
Sedež: Bled. .
Dan vpisa: 6. aprila 1933.
Besedilo: Kmetijska zadruga, registrovana zadruga z omejeno zavezo na
Bledu.
Namen: Kmetijska zadruga je kmetijsko-stanovsko-strokovno in gospodar-,
sko združenje, ki ima namen, pospeše
vati skupne interese svojih članov.
Svoj namen dosega zadruga pred
vsem na naslednje načine:
1. Nabavlja kmetijske stroje in.druge
gospodarske potrebščine za skupno upo
rabo članov.
2. Nakupuje kmetijske gospodarske;
potrebščine in jih dobavlja svojim čla-,
nom.

Oznanila se izvršujejo po .objavah 1
3. Kupuje od svojih članov Jsmetijske
pridelke in izdelke ter jih prodaja, »Službenem listu Dravske banovine«:Načelstvo sestoji iz načelnika, podnalahko pa te posle tudi samo posreduje
čelnika in 3 do 5 odbornikov.
.;,
za svoje člane.
Ciani načelstva so: Ing. Stare Vladi
4. Naslavlja na državna in samouprav
na oblastva predloge, peticije, mnenja mir, industrialec v Ljubljani, načelnik,
itd., ki se tičejo interesov kmetijstva. Keramik Anton, graščak na Brdu, pW5. Prireja za svoje člane kmetijska, načeinik, Vovk Anton, veleposestnik na
strokovna in stanovska zborovanja in Bledu, dr. Kambič Miha, tajnik v Ljubv
ljani, dr. Lovrenčič Ivah, odvetnik
•predavanja. •
Ljubljani.
'. ' •i
6. Daje članom strokovna in gospo
Načelstvo zastopa zadrugo in podpisu-,
darska navodila.
je za zadrugo na ta način, da se pod za7. Zalaga in objavlja spise, ki so v drugino napisano ali odtisnjeno tvrdko^
zvezi z njenim delokrogom.
podpišeta po dva člana načelstva ali №i
0
8. Ustanavlja podjetja, ki morejo po en član načelstva in en uradnik,, ki ] |
speševati kmetijsko proizvodnjo in pre pooblaščen za sopodpisovanje.
delavo proizvodov ali se udeležuje pri
Okrožno kot trgovinsko sodiščo
takih podjetjih ter pospešuje napredek
v Ljubljani, odd. III.,
in razvoj kmetskega stanu in njegove
dne 22. aprila 1933.
organizacije.
Fi 45/33 — Zadr. X 354/1.
9. Prireja in podpira kmetijske raz
*
stave.
Zadružna pogodba z dne 19. marca 465.
Sedež: Maribor.
1933. •
Dan vpisa: 20. aprila 1933.
Vsak zadružnik jamči s svojimi opra
Besedilo: Kmetija, registrovana l&'>;
vilnimi deleži in pa z njihovim en druga z omejeno zavezo.
kratnim zneskom.
Obrat in predmet: Namen zadruge j^i
Oznanila se izvršujejo po objavah v' : skrbeti in pospeševati pridobitnost №
»Kmetovalcu«.
gospodarstvo zadružnikov s skupna?
Načelstvo sestoji iz predsednika, pod delom in poslovanjem zadružnikov
predsednika in 5 odbornikov.
kmetijstvu in strokah, ki so z njim -j
Člani načelstva so:
zvezi.
; .
-..L6,'
Vester Janez st., posestnik, Zagorica
V dosego- namena se zadruga
št. 23, predsednik,
žuje posebno^ sledečih sredstev:
;&
Dolar Franc, posestnik, Zeleče 27,
a) pridobiva v last ali zakup .kme№
. Mežan Janez, posestnik, Bled-Grad ali jih združuje zaradi skupnega obde№j
št.' 38,
vanja, rabe in uživanja s pomočjo
Vrhunc Janez, posestnik, Bled-Grad druŽnikov;
' . . • • • v ...
št.'26,
b) nabavlja, in daje v rabo zadruzW
Pazlef Jože, posestnik, Mlino 25, ч
kom vse za kmetovanje, živinorejo, ИЧГ
Medja Jože, posestnik, Zagorica 28,
karstvo in drugo potrebno, zlasti stro
Poklukar Vinko, posestnik, Rečica 11. posode, orodje;
Načelstvo zastopa zadrugo in podpi
c) nudi zadružnikom delovno-^"T«,
suje za njo tako, da se podpišeta pod nost v dosego njihove preskwe Ш/Wp
tvrdko zadruge predsednik ali podpred- ' družine z vsem za življenje potrebnim*
i
sednik in en član upravnega odbora: ' ' . č) vnovčuje'pridelke, izdelke in Ш_
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, go svojo za potrebe zadružnikov ali g
-druge pridobljeno imovino potem usw
odd. III.,
.nov, skladišč, kleti, zalog ali drug««
dne 13. marca 1933.
. Firm. 273/33 — Zadr. X 348/1.
načina.
• •' ' ' V : '''
Zadružna pogodba (statut) ž Ф&Љш
464.
aprila 1933. Opravilni delež žnasa,V(j|
lOOO'— in se mora plačati v. gotovi%.|
Sedež: Ljubljana.
Vsak zadružnik jamči s svojim oP5
Dan vpisa: 24. .aprila 1933.
Besedilo: Autoprometna zadruga v vilnim deležem in pa še z njegovim •»
'
jû.
Ljubljani, registro vana zadruga z ome kratnim zneskom'.
Oznanila se izvršujejo pismeno z » j
jeno zavezo.
bitjem- v poslovnem lokalu ali z oW a
Obrat in predmet: Zadruga ima na- : v listu »Kmetovalec«.
• v .,„
men pospeševati gospodarstvo svojih
Načelstvo sestoji iz 2 zadruž
članov, in sicer s tem, da nabavi po Člani načelstva so: Kogej Jak, poi
trebne osebne in tovorne avtomobile in v Mariboru, Vrtna ul.. 21 (načelnu1
z njimi prevaža potnike na progah, za gej France, posestniški sin v Maru,
katere ji po delà banska uprava konce- Vrtna ul. 21 (namestnik načelnikal-v
sije. Poleg rednega • prevažanja po konPravico zastopati zadrugo ima: 1Ш
cesioniranih progah lahko prevaža potnik, alco je on zadržan, pa njegO^JgJ
nike tudi po naročilu, oziroma po voz
nem redu, ki ga odobri banska uprava. .mestnik. • . •
Podpis lirme:,. Besedilo, firme • _Sä/m^
Končno prevaža tudi tovorno blago po
naročilu Т " z odobrenjem banske sujeta načelnik' aH njegov nam«jf^|
uprave.
.''..';.
'
vsak samostojno.
.'.,,, :УЛ:
Zadružna pogodba z dne 1. aprila1
Okrožno kot trgovinsko sodiž«^
v Mariboru, odd. III.,
A»§
Д933.
••:
• •
•'. •
dne 20. aprila 1933. . -;••$&
Vsak'zadružnik jamči,s- svojimi- opra-1
Fi- '20/33 - Zadr. V. 47/1. : y §
vilnimi deleži in pa z njihovim .enjirat-;
hiin zneskom.
.
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Razglasi raznih urađov
in oblastev
foev. 4163/1.

1258

Razglas.
V smislu § 54. uredbe o izvrševanju
ocuvalnih odredb (»U. 1.« štev. 28/125
e
f * 30) se razglaša, da je po sodbi
(, »reškega sodišča v Radovljici z dne
:*• aprila 1933., Kps. 94/33-13, Mandeljeu Francu, roj. 20. maja 1881. na Bledu,
• Pristojnemu v občino Breznica, srez
; Radovljica, Dravska banovina, stanu jo№ «emu v Doslovčah št 20, oženjenemu
t plavcu, prepovedano zahajati v krčme
\ *a dobo enega leta, t. j . od 4. aprila
;>;iö33. do 3. aprila 1934.
| . Vsakdo, ki ve za razglašeno prepo!yl e * i z § 55. kaz. J zakona, pa bi imenò4
I?.ne,mu, vendarle postregel z opojnimi
' Plačami, bo kaznovan po § 268. kaz.
J *akona.
Sresko nacelstvo v Radovljici,
dne 5. maja-1933.
I' *
sfe
' g V - 2360/33.
1247-3-^

Razpis.

Štev, 4995/11.

1236

Objava.
Direkcija državnega rudnika Velenje
razpisuje na dan 7. junija t. 1. ob 11. uri
dop. dobavo 170 m brezšivnih manesmanovih cevi. Pogoji pri podpisani.
Direkcija državnega rudnika Velenje,
dne 5. maja 1933.
*
Št. ЗЗ/рг.-ШЗ.

1182-3-3

Razpis.

Objava.

Razpisuje se služba sekundarnega
zdravnika VIII. položajne skupine v
bolnici za duševne bolezni LjubljanaStudenec (III. drag. razred).
Prosilci za to službo morajo imeti
pogoje za sprejem v državno službo in
dovršeno zdravniško pripravljalno službo (staž).
Prošnje je vložiti pri upravi zavoda
do 13. maja 1933.
Uprava državne bolnice za duševne
bolezni Ljubljana-Studenee,
v Ljubljani, dne 1. maja 1933.

Gospod dr. J a n e Igo, advokat iz
Kranja, se je dne 1. maja 1933 preselil
s svojo pisarno v Ribnico na Dolenj
skem.
• .
V Ljubljani, dne 5. maja 1933.
Za odbor Advokatske komore v
Ljubljani
predsednik:
dr. žirovnik Janko 1. r.

Štev. 182/2 pr.

Razglas.
XXV. redni občni zbor
Kreditnega društva
Mestne hranilnice ljubljanske

Razne objave
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1183-3—3

Razpis.
" ђ ^ažpieuje se mesto zdravnika-pri;..ff»Vnika v drž. šolski polikliniki v
Na osnovi odloka ministrstva za so
^bljani.
cialno politiko in narodno zdravje v
.'.Prosilci morajo izpolnjevati pogoj© za Beogradu z dne 26. aprila 1933.,
'.S^jeim v drž. službo in imeti dovrše» S. štev. 6976, razpisuje uprava občne
L Sz, zdravniško • pripravljalno
službo državne bolnice v Ljubljani v skrajša
nem roku desetih dni naslednje tri
r
r t j avihio' opremljene prošnje; je vložislužbe:
'ЛРТ! kraljevski banski upravi Dravske
1 (eno) mesto zdravnika-asistenta v
t. imovine v Ljubljani, oddelek I. do
VII. položajni skupini;
maja 1933.
Higienski zavod v Ljubljani,
1 (eno) mesto sekundarnega .zdrav
dne 8. maja 1933.
nika v Vili. položajni skupini, odnosno
f> '
sfe
zdravniškega pripravnika. S to službo je
r 6 v . 1830/33.
1235 po razpoložljivosti prostora zvezana pra
vica do brezplačnega stanovanja v za
.,
Razglas.
vodu;
. ^irekcija šum v Ljubljani proda na
1 (eno) mesto kontraktualnega zdrav^Uovni pismeni licitaciji okoli 10.000 nika-specialista za urologijo kot vršilca
^ Q Kvantov bukovega oglja.
dolžnosti šefa urološkega. odseka z me
%i s J te j * na skladišču ', poslopja šupi- sečno nagrado Din 1022'—.
6 u
[iji- .- P.rave v Kostanjevici na Krki, kjer
Prosilci, ki imajo predpisano stro
J Sa interesenti lahko ogledajo.
kovno kvalifikacijo. in so izpolnili po;^«itacija se bo vršila 26. maja 1933 jgpje, določene s § 20. zakona 'o boiniPii>„ " ^ 0 dopoMne dalje pri direkciji ' cab, naj vlože prošnje, opremljene v
fwj,. v Ljubljani, Bleiweisova cesta 1, smislu § 3. uradniškega zakona najkesFJKKL ^teresenti lahko dobe vsa. ostala neje do 15. maja 1933. pri upravi občne
državne bolnice v Ljubljani.
^ y ^ t i i l a in prodajne pogoje.
Ш,'- Direkcija šum v Ljubljani
Uprava občne državne bolnice v
dne 6. maja 1933.
Ljubljani,
•K
11
*
dne 1. majà 1933.
': S060/II.
1237
Upravnik: dr. Gerlovič s. r.

6%

pogoji se dobijo pri ravnateljstvu mest
nega vodovoda, Krekov trg 10/11.
Ponudbe je poslati najkesneje do
31. t. m. v zaprtem ovoju pod označbo
»Ponudba za cevi«.
_ Cene je navesti franko Ljubljana oca
rinjeno, vštevši vse odtegljaje.
Ravnateljstvo mestne elektrarne
in vodovoda v Ljubljani,
dne 8. maja 1933.
*
Štev. 700/33.
1221

se bo vršil
dne 17. maja 1933. ob 15. uri v hranilnični posvetovalnici s sledečim dnevnim
redom:
. . , _ . ,
; 1. Čitanje zapisnika o • XXIV. rednem
, občnem zboru.
2. Odborovo poročilo o društvenem de
lovanju v-letu 1932.
: ; 3. Poročilo računsko-pregledovalne ko
misije o računskem zaključku za šti
riindvajseto poslovno dobo.
4. Določitev števila odbornikov in -njih
namestnikov ter volitev teh upravnih
organov.
•:
5. Volitev članov računsko-pregledoval
ne komisije, in njih namestnika.
6. Raznoterosti. '
Anton Pauli s. r.
predsednik.
*

Vabilo
na XXXII. redni občni zbor
Okrajne hranilnice in posojil
nice v škofji Loki, r. z. z n. z.,

ki se bb vršil
v torek, dne 23. maja 1933. ob 16-30
Objava.
(pol 5.) uri popoldne v hranilnicni po
ö
*
jifcj/î^cija drž. rudnika Velenje •razsvetovalnici.
1251
Џмћ.,na
dan 18. maja 1933 dobavo Štev. 1256/V—K.
.
Dnevni red:
i n * živil, in sicer:
1. Potrditev letnega računa za leto 1932.
Razpis.
«K sirove kAve,
2. Razdelitev Čistega dobička.
{45 riža,
• Ravnateljstvo mestnega vodovoda ljub-' 3. Čitanje revizijskega poročila \
masti,
t I§QX *g
£8 svinjske masi
iljanskega razpisuje dobavo 2000 m Hto- <4 Sprememba pravil.
-.../
železnih cevi 80 mm notranjega pre 5. Slučajnosti in predlogi po § 36, pravil.
^боК« K »umnega olja.
podpisani.
mera (Schleudergussrohre) in tasonskih
ГОћ.c , ^
P°K°ii Pri
P
Д 35. pravil: V slučaju, ako bi občni
?4 4*j,državnega rudnika Velenje, kosov.
zbor ob določeni uri ne bil sklepčen, se
dne 4. maja 1933.
Seznam fasonskin kosov in dobavni vfsi čez pol ure na istem prostoru in z

. TÌTT :

StevJÄ.

Stran 200.
istim dnevnim redom drug občni zbor,
ki sme brezpogojno sklepati neglede na
število navzočih zadružnikov.
•V Škofji Loki, dne 5. maja 1933.
Načelstvo.
*
1223

Vabilo
na XI. redni občni zbor
trgovsko industrijske delniške
družbe »Merkur« v Ljubljani,

1228

2. Poročilo računskih preglednikov.
3. Sklepanje o bilanci, razbremenitev
upravnega âveta in računskih pre
glednikov.
4. Določitev odàkodnine preglednikom
in njih namestnikom.
5. Volitev upravnega'sveta.
6. Slučajnosti.
Upravni svet.
*
1238

Izgubil se je certifikat št. 155/11. par
nega kotla sistema Lanz št. 29493. Naj
ditelj se prosi, da ga vrne tvrdki: druž
ba >Litija« v Litiji ali pa ga dopoŠlje
inspektoratu za pregledovanje parnft.
kotlov v Ljubljani — sicer se proglasa
za neveljavnega.
.
Družba »Litija« v litiji.

Vabilo
na XIII. redni občni zbor

Objava.

Objava.

*

1245

Izgubil sem dovoljenje za prebivanje
ki se bo vršil y sredo, dne 24. maja 1933.
in
zaposlitev v Kraljevini Jugoslaviji n*'
ob 15*30 uri v prostorih ravnateljstva
Delniške tiskarne d. d.
ime: Božič Anton, rodom iz Vipave. Pro
Hranilnice Dravske banovine
v Ljubljani,
glašam ju za neveljavni.
v Ljubljani, .
ki
bo
dne
27.
maja 1933. ob štirinajstih
Božič Anton s. r.
z naslednjim dnevnim redom:
(ob 2. popoldne) v družbeni pisarni v
*
1. Poslovno poročilo upravnega sveta in
Ljubljani, Miklošičeva cesta št. 16.
1224
predložitev računskih zaključkov za
Dnevni red:
leto 1932.
Objava.
1. Poročilo o poslovanju v minulem letu.
2. Poročilo nadzorstva.
2.
Predložitev
bilance
za
leto
1932.
Izgubil
sem
dovoljenje za zaposlitev
3. Sklepanje o razrešnici upravnemu
3. Sklepanje o predloženi bilanci.
v Jugoslaviji, izdano od inšpekcije dela
svetu.
v Ljubljani, štev. 1-2475/283, z dne l *
4. Sklepanje o porazdelitvi čistega do 4. Volitev upravnega sveta.
5.
Volitev
mdzorndštva.
•februarja
1929., na ime Marijan Delpn1
bička.
6. Predlogi delničarjev.
rodom
iz
Podgore pri Gorici, občina
5 Dopolnilna volitev v upravni svet.
7. Slučajnosti.
Podgora,
Italija.
6. Volitev nadzorstvenega sveta za po
§ 27. 'družbenih pravil: Glasovalno
Proglašam ga za neveljavno.
slovno leto 1933.
pravico na občnem zboru limajo oni del
Delpin Marijan s. T-.,
7. Slučajnosti.
ničarji, ki založe najkesneje osem dni
elektromonter, Milna pri Splitu,
Po § 27. pravil daje vsakih pet delnic pred občnim zborom delnice, katere
otok Brač.
pravico do enega glasu. Po § 28. imajo tvorijo podstavo za njih glasovalno pra
.*•
1226:
glasovalno pravico delničarji, ki naj- vico, na (mestu, objavljenem v vabilu, s
kesneje osem dni pred občnim zborom katerim se sklicuje občni zbcr.
Objava.
založijo delnice, ki tvorijo podlago za
Delnnce naj se založe pri družbeni
Ukradena mi je bila železniška 1*8?':*
njihovo glasovalno pravico, pri blagajni blagajni v Ljubljani.
timaoija št. 179.404, glaseča se na moj«'
Hranilnice Dravske banovine v Ljub
1
V Ljubljani, dne 6. maja 1933.
ime. Proglašam jo za neveljavno.
ljani. Delničarjem, ki na ta način do
V. Ljubljani, dne 6. maja 1933...
Upravni svet.
kažejo svojo glasovalno pravico, se iz
Dr. Prijatelj Ivan s. r.
*
dajo legitimacije, ki se glase na njihovo
redni univerzitetni profesor.
• • ' •
1217
ime, in v katerih je navedeno število
*
' 1227
založenih delnic in nanje odpadajočih
Strojne
tovarne
in
livarne
Objava.
glasov.
d. d. Ljubljana.
Ukradeni so mi bili: izpričevalo J ' i
V L j u b l j a n i , dne 9. maja 1933.
Račun bilance dne 31. decembra 1932. razreda drž. realke v Idriji, kapelnis* ;
Upravni svet.
A k t i v a : Blagajna 110.006-45, me koncesija, izdana od ministrstva prosv^ ;
nice
99.856'—, efekti 89.207'—, dolžniki te v Beogradu, dovoljenje za prebivao' .
*
4,875.647'42, nepremičnine 5,668.148'18, i n zaposlenje v kraljevini JugoslaViPv
1218 premičnine 5,154.128-43, blago v kon svedočba hotela Werner v Vinkove^,;
Vabilo signaciji 68.693-97, blago na skladišču vse na ime: SJAmič Ljubivoj, rodoan
9,523.099*75, bilančne prehodne postav Tolmina. Proglašam jih za neve!java«* ;•
na šesti redni občni zbor ke
33.027'84, iSkupno 25,621.815-04.
. Slamič Ljubivoj s. h
Jurija grofa Thurnskega
P a s i v a : delniški kapital 5,000.000,
jeklarne na Ravnah d. d.,
rezervni fond 5,355.782-73 od tega redni
ki se sklicuje
rezervni fond 3,707.931*87 in specialni
Objava.
^
na dan 26. maja 1933 ob šestnajstih v rezervni fond 1,647.850-86, upniki 14
Izgubil sem šofersko legitimacijo-''
Maribor, v pisarno dr. Leskovarja Jo mëijonov 989.887-98, reeskont 25.000-—, vozno dopustilo na .im©:.'Stängel* J ? ^
sipa, Sodna ulica št. 16.
neizplačana dividenda- 2954*—,' razni rodom iz Hrušice pri Novem. m*39 ,.
Delnice se morajo založiti najpozneje računi 248.190'33, skupno 25,601.815'O4. Proglašam ju za neveljavni.
^
do 23. maja 1933 ali pri družbini blagaj Račun izgube in dobička na dan 31. de
r
j
štangel
Josip
s.
-i
ni v Ravnah-Guštanju, ali pa pri Kre-.
cembra 1932.
ditoem zavodu za trgovino in industrijo
I z d a t k i : administrativni stroški, i..".
*
. . Ф\
v. Ljubljani, Prešernova ulica št. 50. Po obresti, plače, zavarovanja 4,457.924-18.
Objava.
izročitvi delnic se izroče imetnikom Odpisi: od dubioznih terjatev 181.887-82,
delnic izkaznice, ki upravičujejo do ude od vrednostnih papirjev 16.414-—, sku : Izgubila sem poselsko knjižico,- -; jj,,ležbe na občnem zboru. Vsaka delnica paj 4,656.226'—.
no od občinskega urada Preddvor* ,
daje imetniku en glas.
;".;','
D o h o d k i : poslovni dobiček 3 mi ime: Vovnik Frančiška.
Proglašam jo za neveljavno.
''.".:
Dnevni red občnega zbora je:
lijoni 800.783-42, lipotaba rezervnega
Vovnik Fram$i8k*^'
1. Predložitev poslovnega poročila in fonda 855.442*58, skupaj 4,656.2-26;—.
: Upravni svet. ;
Poteče 10 p. Vreàà!^k
bilance za leto 1932.
'

•

•

•

•

Izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine. Urednik: Ifohar Robert v Ljubljani,
liska in zalaga; "Tiskarna Merkur y Ljubljani; njen gredstavnik: 0. Michâlek v Ljubljani,

*

%фтјп* џШлшл т fHrrirf.

KRALJEVINA

JU GTO SX ATI JA

SLU Z B E NI L1ST
KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE
39. koš.

Letnik

V LJUBLJANI, due 13. maja 1933.

IV.

VSEBINA:
254. Uredba o dopolnitvah in izpremembah zakona o želez 256. Izpremembe in dopolnitve v pravilniku o zdravilih in
zdravilnih spećialitetah.
niški imovini v eksploataciji ministrstva za promet.
255. Razpisi — pojasnilo razpisa št. 6227/IV—1983 o uporab 257. Telefonski in brzojavni promet.
ljanju ugodnosti po pripombah in opazkah uvozne carin 258. Objave banske 'uprave o pobiranju občinskih trošarin
ske tarife; — uvozno ocarinjanje frigorifičnih strojev; —
v letu 1933. '•'•••'•
izvozno ocarinjanje sortiranih bombažnih, polvolnenih,
259.
Izpremembe
v staležu državnih in banovinskih usluž
jutnih cunj'in tekstilnih odpadkov iz ostalega prejnega
bencev na področju Dravske banovine.
materiala.

Uredbe osrednie vlade.
254: •
: . Na osnovi zakonske pooblastitve po § 49., točki 4.,
finančnega zakona za proračunsko leto 1933./1934. pred
pisujem to-le,

uredbo
o dopolnitvah in izpremembah zakona
o železniški imovini v eksploataciji
ministrstva za promet.*
л ...

. . .

§i.

;

•Zakon p železniški imovini v eksploataciji ministr
stva za' promet z dne 28. februarja 1930.** se izpreminja
in dopolnjuje tako-le:
Člen 5. se izpreminja in se glasi:
.,

Člen fc.
Stalna glavnica se povečava z vrednostjo novo pri
dobljenih predmetov, zmanjšuje pa z vrednostjo pred
metov, ddsvojènih ali izknjiženih zbog nerabnosti, kakor
tudi za vrednost rednih letnih in izrednih odpisov.
Obratna glavnica se, povečava z vrednostjo nabav
ljenega, v lastni režiji proizvedenega in vrnjenega potrošnega materiala, zmanjšuje se pa z vrednostjo porab
ljenega, .'prodanega, odsvöjenega in uničenega potresne
ga materiala,
j
'';•>, *:»Službene novine kraljevine Jugoslavije«: ; z dne
8. aprila 1938., " št. 75/XXIV/232. - Upoštevan je tudi
popravek, objavljen v >Službenih novinah« z dne
k ' a ß r t l a 1983., št. 82/XXV/253.
*• >Služb*ni liet< št. 2/1 iz 1. 1Ö30. '

Člen 9. se izpreminja in se glasi:
Člen 9.
Stalno in obratno glavnico po odredbah tega zakona
in pravilnikov 'in navodil, izdanih na njega podstavi,
upravljajo pristojni nakazovalci. Za vsak .-del železniške
imovine mora biti odgovorni voditelj — računodajnik.
Člen 11. se izpreminja in se glasi:
Člen 11.
Potrošni material, ki ne inore služiti svojemu prvot
nemu namenu, se proda, kolikor se ne da predelati ali
zamenjati, po navodilih, ki jih izda minister za promet.
Vplačano vrednost tega prodanega materiala je odobriti
računu dohodkov po proračunu.
.'
Vrednost premoga in drv, ; ki se oddajo uslužben
cem po pravilniku o postranskih prejemkih, kakor tudi
vrednost tistega potrošnega materiala, ki se porabi za
dela zasebnim strankam in drugim državnim uradom,
se mora po plačilu odobriti dotičnim proračunskim par
tijam-in pozicijam, iz katerih se ta material nabavlja.
Člen 12. se izpreminja in se glasi:
Člen 12.
Zmanjšava vrednosti pdedinih imovinskih delov
stalne glavnice, ki nastane z rednim uporabljanjem ali
padanjem njih vrednosti, se obračuni z rednim letnim
odpisom. Minister za prom'et predpiše posebna navodila
o izračunu rednih letnih odpisov od stalne glavnice.
Izračunjeni redni letni odpisi od vrednosti stalne
glavnice se vpišejo redno v proračun in se dotirajo po
Odobritvi proračuna fondu za obnovo stalne glavnice.
Ta fond služi obnavljanju: železniških prog, zgradb, voz
nih sredstev, instalacij' in inventarnih predmetov. Na
bave in dela za obnovo imovinskih objektov stalne glav
nice, katerih vrednost ne preseza vsote 10.000 (deset
tisoč) dinarjev, se vrši iz rednih proračunskih kreditov
za-vzdrževanje.
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Člen 14. se izpreminja in se glasi:
Člen 14.

Povečava stalne glavnice se sme določiti s prora
čunom ali specialnim zakonom, s katerim se odobri v
ta namen izvesten odstotek presežkov pri ostvarjenih
proračunskih dohodkih državnih železnic. Sredstva,
odobrena za povečavo stalne glavnice, se knjižijo v
korist fonda za obnovo stalne glavnice.
Stalna kakor tudi obratna glavnica se smeta pove
čati tudi na račun reparacij ali s podobnim pribavlja
njem zunaj proračuna.
Člen 15. se izpreminja in se glasi: .
Čim 15.
Za izpremembo v stanju stalne in obratne glavnice
državnih železnic je treba ministru za promet predhod
nega sporazuma z ministrom za finance in odobritve
ministrskega sveta v nastopnih primerih:
1. za pripravo posojil vseh vrst, ki so namenjena
celoma ali deloma investicijam državnih železnic, odnos
no povečavi njih stalne glavnice (pravica, sklepati taka
розојПа, pripada ministrstvu za finance);
2. za sklenitev pogodb, s katerimi še dajo poedine
proge drugim osebam v eksploatacijo;
3. za izredne odpise od stalne in obratne glavnice
nad 1,000.000 dinarjev škode, povzročene z nezgodami
in nesrečami ali z izgubo posesti, odnosno s prestankom
drža,vne eksploatacije;
4. za poravnave o spornih zneskih, višjih od 100.000
dinarjev, če se nanaša spor na dele stalne ali obratne
glavnice;
1
5. za dajanje nepremičnin v zakup (najem), če preseza letna zakupnina (najemnina) 100.000 dinarjev ali
če traja zakup (najem) dalj ko tri leta.

§2.

255.

Razpisi.*
L
Pojasnilo razpisa št. 6227/IV-1933 o uporab
ljanju ugodnosti po pripombah in opazkah
uvozne carinske tarife.
Na osnovi člena 23. v predlogu zakona o občni carin
ski tarifi pojasnjujem, da je razumeti poslednji 'odsta
vek razpisa št. 6227/IV. z dne 4. marca 1933.** tako-le:
1. V veljavi ostanejo vsa odobrila, izdana pre'd uve
ljavitvijo zgoraj omenjenega razpisa, neglede na izvor
blaga, če se je prijavilo carinarnici z občno prijavo, pre
den je ta razpis stopil v veljavo.
2. V veljavi ostanejo vsa odobrila, izdana pred uve
ljavitvijo zgoraj omenjenega razpisa, četudi se je pri
javilo blago carinarnici po njegovi uveljavitvi, in to v
primerih, ko ugotove carinarnice iz predloženih doku
mentov, da je bilo blago pred uveljavitvijo razpisa
št. 6227/IV z dne 4. marca 1933. predano v prevoz v
kakšni pogodbeni državi,, s. katero smo še nadalje ostali
v istem .razmerju, in da je tudi račun, ki je pri odobrilu,
izdan v kateri pogodbenih držav, ali pa če se jim'pred
loži obenem z deklaracijo potrdilo o izvoru blaga, s
katerim se ugotavlja, da je blago po izvoru resnično iz.
države, s katero smo v pogodbenem razmerju tudi še
v trenutku, ko se deklaracija in potrdilo predložita cari
narnici.
Okolnost, da je bilo blago po prevoznih dokumentih
pred uveljavitvijo razpisa 6227/IV z dne'4. marca 1988.
natovorjeno, morajo ugotoviti uradniki na deklaracijah,
ki so jim dane v poslovanje.
Upravniki carinarnic overovijo, ko preizkusijo, da
so postavljeni podatki točni, te podatke s svojim pod
pisom.
... :
V Beogradu, dne 8. marca 1933.; št,.6589/1 V.

Dobavljeni potrošni material, ki se sprejme in vpiše
• knjige pri založiščih državnih železnic izza dne
31 marca 1933., se mora likvidirati, izplačati in knjižiti
v breme proračunskih kreditov za proračunsko leto
1933./1934.

Minister za finance
dr. Mil. R. Đorđević s. r.

II.

§ 3.
Z uveljavitvijo te uredbe prestanejo veljati vsi pred
pisi, ki niso v skladu z odredbami te uredbe.

§4.
Ta uredba stopi v veljavo, ko se razglasi v službe
nih novinah kraljevine Jugoslavije«.
V Beogradu, dne 1. aprila 1933.
Minister za promet
Laz. Râdirojevié s. r.

-•»*•«

Uvozno ocarinjanje frigorifičnih strojev.
Na osnovi člena 23. v predlogu zakona o občni carinsti tarifi, dajem carinarnicam to-le 'pojasnilo: . ,: :
Za frigortfične stroje iz št. 652. uvozne tarife v. pred*
logu zakona o občni carinski tarifi se smatrajo vsi kom
binirani stroji, ki proizvajajo mrzloto (a potrebnimi
elementi za komprimiranje, kondenzacijo in izparjanje),
najsi se uvozijo kot zložena celota ali pa v razloženem
stanju.
Toda če se uvozijo frigorifični stroji.v posebej zanje
prirejenih omarah (kakor n. pr. frižiderji),' jih.Je ocärinjati kot mizarske izdelke za notranjo ureditev stano- .
Vfl
nj, če je omara iz lesa, drugače pa po materialu, iz
katerega je omara.
* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z doe
9. marca 1933., št. 54/XVI/171.
** »Službeni list« št. 243/37 (I), iz 1, 1933. '

39. kos.
Ta razpis stopi v veljavo »a dan razglasitve v »Službenih novinah< in ukinjam z njim razpis C. br. 32.602
z dne 31. julija 1929.*
V Beogradu, dne 8. marca 1983., št. 8600/IV.
Minister za finance
dr. Mil. R. Đorđević s. r.

III.
Izvozno ocarinjanje sortiranih bombažnih,
polvolnenih, jutnih cunj in tekstilnih odpad
kov iz ostalega prejnega materiala.**

.

•
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HI. Členu 14., točki 4., se dodaja na koncu za besedo
»lekarnam«:
v./f. t o č n o n a v e d b o porabljenega materiala in obraz
ložitvijo cene za vsako poedino ingredienco dotičnoga
preparata.«
IV. ölen 15., drugI odstavek, se izpreminja in se
glasi:
»Vsaka specialiteta ali zdravilo s specialnim zaščite
nim imenom se mora poslati, ko ga sprejme stalni stro
kovni svet za preizkušanje zdravil, komisiji za izdelavo
m dopolnitev lekarniške takse. Komisija mora ugotoviti
ah ustrezajo cene odredbam tega pravilnika.«
V. V končnih odredbah se mora člen 31. glasiti:
»Cene že odobrenih preparatov se morajo iznova
sporočiti v odobritev ministrstvu za socialno politiko in
narodno zdravje in spraviti v sklad s členom 3., točko 7.,
členom 5., točko 1., poslednjim odstavkom, in členom 15,
drugim odstavkom, tega pravilnika.«
VI. Člen 31. postane člen 32.
VII. Člen 32. postane člen 33.
VIII. Člen 33. postane člen 34.
V Beogradu, dne 23. marca 1933.; S. br. 2812.
Minister
za socialno politiko
in narodno zdravje
I. Puoelj s. r.

Na pokrenjeno vprašanje in na osnovi člena 23. v
predlogu zakona o občni carinski tarifi ter po pribavljenem mnenju ministrstva za trgovino in industrijo
dajem carinarnicam to-le pojasnilo:
Bombažne, polvolnene, jutne cunje in tekstilni od
padki, barvani v eni ali v več barvah, tiekani in šarani,
iz tar. št. 23., točke 1. b), izvozne tarife k predlogu za
kona o občni carinski tarifi se morajo smatrati za sorti
rane tudi tedaj, kadar imajo poleg bombažnih, polvol
nenih, jutnih cunj in tekstilnih odpadkov tudi še do 10%
cunj in tekstilnih odpadkov iz različnega ostalega prejnega materiala, to pa zato, ker ostanejo po izvršenem
prejšnjem odbiranju — sortiranju cunje, kjer je nadalj
nje izločanje — sortiranje — cunj zbog tehničnih težkoč
skoraj nemogoče; take cunje so stvarno odpadki cunj,
ki služijo kot takšni samo za izdelovanje tako zvanega
pivnega papirja (Schrenz), ki se izdeluje iz odpadkov
257.
cunj in starega papirja.
•. Ta razpis stopi v veljavo na dan razglasitve v »Služ
benih novinah«.
A. Otvorjen je telefonski promet naetopno:
V Beogradu, dne 8. marca 1983.; št. 6630/1 V.
1. Vsi kraji v J u g o s l a v i j i - v s i k r a j i v CeMinister za finance
*
škoslovaški, izza dne 10. aprila 1933.; taksna enota
dr. Mil. R. Đorđević s. r.
za jugoslovanski prvi pas (vsi kraji na levi strani rek
Kulpe, Save od Siska do Beograda in Dunava od Beo
grada
do rumunske meje) preko Avstrije v češkoslova
266.
ški prvi pas (Moravska, glezija in del Slovaške) 4-50
•' Na osnovi §§ 1., 2„ 3. in 29. zakona o lekarnah in zl.fr., v češkoslovaški drugi pas (Češka, del Slovaške in
4-20
nadzorstvu nad prometom z zdravili predpisujem te-le Podkarpatska Rusija) 5-55 zl. fr., preko Ogrske pa
P
zl. fr., odn. 5-25 zl. fr.;
2. vsi kraji v J u g o s l a v i j i - v s i kraji v Vev pravilniku o zdravilih in zdravilnih specia- м ч Л Т o d l n i t L u k s e m b u r š k i , izza dne 1. aprila
litetah S. št. 18.050 z dne 13. oktobra 1932.*** 1933.; taksna enota 8-00 zl. fr. za jugoslovanski prvi pas
(glej zgoraj pod 1.), v času slabega prometa pa »/.te
I. Člen 8., točka 7., se izpreminja in se glasi:
taksne enote;
*
••
' •• >Çenà specialitet kakor tudi cena zdravil s special3. Ljubljana, M ä r i b o r - B i s c h o f s h o f e n s poDim zaščitenim imenom mora biti v skladu s stroški ™ « 1 м а , Ј t e l e f o n s k i m * centralama M i t t e r b e r g h ü t t e n
proizvodnje, dobiček pa ne sme presezati običajnega in Mühlbach (v Avstriji), izza dne 20. marca 1933;
odstotka dobička pri proizvajanju na debelo.«
taksna enota 51-75 dinarjev, odnosno 3-45 zl. fr.
II. Člen 5., točka 1., poslednji odstavek, se izpremi
nja in se glasi:
B. Znižanje takse za nujne mednarodne brzojavke.
>Cene specialitet in zdravil s specialnim zaščitenim
Po predpisu člena 55. mednarodnega telegrafskega
»menom odobruje ministrstvo za socialno politiko in
pravilnika,
izdanega dne 10. decembra 1932. v Madridu,
narodno zdravje, upoštevaje člen 3., točka 7., tega pra
in končnega zapisnika madridske telegrafske konference
vilnika.«
l e " ^ 7 ? o ? g 0 8 p O d m i n i s t e r z a Promet z odločbo P. t.
* »Uradni list« št. 365/86 iz 1. 1929..
br. 15.283 z dne 14. marca 1938., da se pobiraj izza dne
** Upoštevan je popravek, objavljen v >Službenih i. aprila 1933. za nujne mednarodne brzojavke dvojna
aksa za navadne mednarodne brzojavke namesto trojne
kovinah« z dne 20. marca 1933., št. 63/XVIII/194.
*** »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne takse, ki se sedaj pobira.
"•
aprila 1983., št. 75/XXIV/227. - Pravilnik gl. »Sluzb
o * » Ш и ^ е п е novine kraljevine Jugoslavije« z dne
eni list« št. 762/97 iz '1-1982*.
3. aprila 1933.,, št. 75/XXIV/242.

Telefonski promet.*

izpremembe in dopolnitve

39. kos.
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Banove uredbe.
258.

Objave banske uprave
o pobiranju občinskih trošarin
v lëtu 1933.
II; No. 4986/1. ;
Občina Bistrica pri Limbušu, v srezu Maribor desni
breg bo pobirala od dneva razglasitve v >Službenem
listiK v letu 1933. 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—,
d) od 100 1 sadnega mošta Din 10'—, . ,
e) od goveda nad 1 letom Din 20'—,
f) od goveda pod 1 letom Din 5-—,
g) od prašičev Din 5*—,
h) od drobnice Din 5'—,
i) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 10'—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine y Ljubljani,
dine 6. maja 1933.

c) od 100 1 piva Din 50—,
č) od hI. stopnje . alkohola špirita,. žganja, likerja,
j ruma. in konjaka Dih 5—,
] -d) od 100 1 sadnega mošta Din 10—,
e) od goveda nad 1 letom Din 22-50,
f) od goveda pod 1 letom Din 13*50,
g) od prašičev Din 15*—,
h) od drobnice Din 10—,
i) od' iOO kg uvoženega, mesa vseh vrst'Dln~80—.
Kraljevska banska uprava "Dravske- banovine-y Ljubljani,
dne 3. maja 1,933.

II. No. 9997/1.
Občina Mala vas, v srezu ptujskem, bo pobirala od
dneva razglasitve v >Službenem listu« v letu 1933. na
slednje 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. maja 1933.
II. No. 9242/2. ,
Občina Otiški vrh, v srezu slovenjgraškem, bo po
birala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu
1933. 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 5—,
d) od goveda nad 1 letom Din 20-—,
e) od goveda pod 1 letom Din 1.0—-,
f) 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 30. aprila 1933.
II. No. 6458/1.
Občina Studenci, v srezu Maribor desni breg, bo po
birala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu
1933 naslednje občinske trošarine:
'
a) od 100 1 vina .Din 100—,
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100'—,

II. No. 5104/1.
. . .
Občina Sv. Miklavž, v srezu mariborskem desni breg,
bo pobirala od dneva razglasitve v »Službenemu listu«
v l e t u 1933. naslednje občinske .trošarine:
a) od 100 1 vina Din 100—,
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100—,
c) od 100 U piva Din 25—,
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja,-likerja,
ruma in konjaka Din 5—,
:•:..,.
d) od goveda nàd 1 letom Din 15—,
e) od goveda pod 1 letom Din 5—,
f) od prašičev Din 5—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine vLjubljani,
dne 3. maja 1933.

259.

Izpreniembe
v staležu državnih ih banovinskih
uslužbencev na področju Dravske
banovine.
...'.... A. Državni uslužbenci.
. Z odlokom kraljevske.banske, uprave Dravskfc bano
vine z dne 25. aprila 1933., \\ No. 2951/1, je bila preme
ščena po potrebi službe Mu n i b , K a t a r i n a , obrtna
učiteljica osme položajne skupine s prvim periodskim
poviškom pri bivši čipkarski šoli1: v Horjulu, za obrtno
učiteljico pri državnem osrednjem zavodu za ženski do
mači obrt.v Ljubljani v isti'položajni skupini, in z istim
periodskim poviškom.
" .'•-•-••-.•B. Banovinski uslužbenci.
Z odlokom kralj, banske uprave "Dravske banovine
z dne 10. marca 1933, I. No. 2066/1, je postavljen S u š t i p
J o s i p , sreski kmet.- referent v VI. položajni skupini,.
za banov-, sreskega, kmet. referenta V. položajne skupine
z mesečno plačo Din 1450— s.položajno. doklado Din
800— mesečno in osebno; drag. dpklado Din 40<>— me
sečino nà dosedanjem službenem mestu.
.. V .
Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske banovine ž dne 10. marca 1933., I. No, 2069/1, je postavljen
W e r n i g F r a n c , sres. kmet. referent VI. položajne
skupine ;pri .sreskem . načelstvu' v Slovehjgradcu, za
banovinskega sreskega kmet. referenta V V. položajni
skupini s plačo Din .1450— mesečno,. s; položajno do
klado Din 800— in osebno draginjsko. dokladò Din 400"'—
mesečno na'dosedanjem službenem meôtu^.

Izdaja kraljevska banaka uprava Draveke banovine: njen predstavnik in urednik:. Pđbar' Ш>№ V LjOBlJaiii.
Tieka in zalaga: Tiskarna »Merkur* y Ljjubljanl; njen predetavniki Qtmar Michtìek ? Ljubljani.

.

Štev. 39.

SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE
Priloga k 39. kosu IV. letnika z dne IS. maja 1933.

Razglasi kraljevske
banske uprave
III./5. 4149/1.
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Izkaz
živalskih kužnih bolezni v
območju Dravske banovine
po stanju z dne 10. maja 1933.
O p o m b a : Imena sedežev sreskih na
čelnikov (mestnih magistratov) so natis
njena z debelejšimi, imena občin pa z
navadnimi črkami;kraji s številom zaküženih dvorcev so navedeni v oklepajih.
Vranični prisad:
Brežice: Bojišno (Bojišno 1 dvorec),
Ljubljana mesto: Ljubljana 1 dvorec.
"Steklina :
Murska Sobota: Dankovci (Dankovci
1 dvorec), Murska Sobota (Murska So
bota 1 dvorec), Rogašovci (Rogašovci
1 dvored), Šmarje pri Jelšah: Sv. Peter
pod S. Gor. (Sv. Peter 1 primer).
Konjske garje: :
Logatec: Gor. Logatec (Gor. Logatec
1 dv,), Rovte (Ziberše 1 dv.).
Svinjska kuga:
Kočevje: Dolenja vas (Dolenja vas
3 dv., Prigbrica 1 dv.), Ribnica (Breg 1
dvorec), Stara cerkev (Koblerji 3 dv.,
Lozine 1 dv., Slovenska vas 3 dv.). Ko
njice: Konjice okolica (Polena 5 dv.).
Zreče (Radamavas 3 dv.); Maribor desni
breg: Sv. Martin na Poh. (Zg. Prebukovje 4 dv.). Ptuj: Obrez (Obrez 1 dv.),
Središče (Središče 4 dv.), St. Janž na
Dr. polju (Starši 1 dvor). Radovljica:
Gorje (Sp. Gorje 1 dvor).
Svinjska rdečica:
Celje: Celje okolica (Lopata 1 dv.),
Frankolovo (Vrpete 1 dv.); Šmartno v
Rož. dol. (Brezova'1 dv., Šmartnc v
Rož. dolini 1 dv.). Konjice: Loče (Loče
1 dvorec). Konjice:.Okoško(Zlogona gora
1 dvorec).' Litija: Moravče' (Podpeč 1
dvorec), Polica (Polica .1 dv.), .Šmartno
(Liberga. 1 dv.). Vel. Pece, (Vel. Pece
1 dv.). Ljutomer: Staranovavas (Stara
novavas L dv.). Maribor desni breg: Slov.
Bistrica ; (Slov.. Bistrica :1 d v,).. Maribor
levi jbreg: Grušova. (Grušova. 1. dvorec).
Ljubljana mesto: Ljubljana ,1 dvorec.
P e r u t n i n s k a ' k o l e r a : •"'•.'
Ljubljana mesto: Ljubljana 3 dv.
, G n i l o b a č e b : e In e z a 1 e g e :
Murska Sobota: Predanoyçi (Predanovci 2 dvorca)., . , ,. .;. ;,.
Kraljevska banska uprava Dravske
,.. banovine • Ljubljani,
dne 10. maja 1933.

,. ..... , џ.:.

VISI, No. 3177/1.
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Dražbeni oklic.

Razglas.

Dne 6. j u n i j a 19 3 3. dopoldne ob
Gostìlmòairska pivovarna d. d. v Laškem je zaprosila za odobritev in upo- devetih bo na mestu samem v Beltincih
rabno dovoljenje, za tvornico kvasa v dražba nepremičnin: zemljiška: knjiga
Laškem na Marijagraškii cesti. Podrob- k. o. Beltinci, vi. št. 124.
nosti nameravane, naprave so označene
Cenilna vrednost: Din : 200.000*—.
v načrtih in tehničnem poročilu.
Najmanjši ponudek: Din 100.000-—
0 tem projektu se na podstavi §§ 110.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražibe,
in 122. ob.. z.,•-.§§' 84., odet. 2., 89., odet: je priglasiti sodišču najpozneje pri draž3., gradb. z., zadevnih cestnin.predpisov benem naroku pred začetkom dražbe, si
in § 73. i. si. z. u. post. razpisuje komi cer bi se ne mogle več •uveljavljati glede
sijski ogled na kraju samem in obrav nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je
nava
ravnal v dobri veri.
V ostalem še opozarja na dražbeni
na ponedeljek, dne 22 maja 1933.
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
ob lfl. uri
.
-, ,.
,.s sestankom komisije na kraju samem. sodišča. '.•" '.,
Sresko sodišže v Dol. Lendavi,
Interesenti se obveščajo, da so načrti
dne.26..-aprila,1933. .
nameravane naprave,(razgrnjeni,do dne
va коашацјоке obravnave! pri .podpisa
nem uradu na vpogled. Morebitne ugo E.3Ö0/33-4. ..,,
.,.
: .1869
vore zoper nameravamo napravo je do
dneva obravnave .vložiti pri kraljevski
banski upravi, na dan obravnave pa v.
,V. izvršilni styari zahtevajoče stranke
roke« vodji komisije. Poznejši ugovori.se.
•Toplaka
Štefana^trgovca v Dolnji Len
ne bedo. upoštevali,'temveč se bo o pro
jektu odločilo brez ozira nanje, - kolikor davi, po dr. Cemetu Ferdinandu, odvet
niku, v. rDoiaji Lendavi, proti : Meoliču
ne bo javnih zadržkov.
ч •
.. Štefanu'mL, nedoL MeoMč Mariji, Juliji,
Kraljevska
banska uprava Dravske Rozaliji, Heleni, Ani in Josipu, poljed.
banovine v Ljubljani,
v Kapci, zastopanim po očetu kot zako
dne 10. maija 1933.
nitem zastopniku, Meoliču Štefanu star.,
Po pooblastilu bana
posestniku v Kapci štev. 6, radi razru
načelnik za trgovino, obrt in industrijo: šitve skupnosti s prrp., s e b o v r š i l a
dr. Marn s. r.
i d a e 8. j u n i j a 1 9 3 3 . o b d e . v e t i h pri tem sodišču v sobi, štev. 22
dražba Toplaku Šbefajui ађ .-& з in zave; zancem Meoliču Štefanu, ...nedoL Mecdac"
[Mariji, Juliji, Rözaliji, Heleni, Ani 'in
: Josipu dò druge H ' lastnega zemljišča
r pare: štev; '4/bj vi: štev. f 447 B, ß/b% in
•9_к,(о.ЈКарса.
.. '. ;
л
Т о zemljišče je. stavMIČe,' z zidano
A i v 104/33-4;; ;. ,: ''."/. 1207—з—з hišo ih trgovskirn lokalom, ter znaša ce
nilna vrednost Din SO-OCO1—.:
Izklicna cena jè Din 54.Ó0O, pod' to
ceno se ne prodaja.
;Premrl Ivan, kočar, v Zabukovju 11,
Vadij znaša Din 5400-—.,
.
je umrl istotam dne 26. februarja 1933.
Stvarne pravice in bremena, osobito
brez oporoke. K njegovi zapuščini : se^ zastavne' pravice, na tenr zeml jiščuj osta
je priglasila za- dedinjo temeljem za nejo v poliém obsegu neglede na'pro-.
kona njegova vdova: Premrl -Marija.
dajmo ceno. '.' ' ' '. ' ' ''"'
Ker sodišču DÌ znano, ali in katerim
• Izkupiček,'
dosežen na dražbi, se' po
:
zapustnikovim sorodnikom pripada do loži v roke dr. Černeta' Ferdinanda, .od
te zapuščine-sodedinjska pravica, se vetnika v Dolnji Lendavi.'
Dražbeni pogoji in vse listine, ki se
pozivljejo le-ti in vsi tisti, ki namera
:
:
vajo uveljavljati. kake zahtevke do te- nanašajo na' to zemljišče', krfkör katastrzapuščine, da,v roku 1, leta od dneva > ski podatki itd., se lahko pogledajo-med
tega sklepa : prijavijo ? pri..teiü sodišču ; uradnimi urami.pri tem sodišču v sobi
svojo dedno pravico ;in : oddajo z .izka i štev. ;20. '• '.' : : '" .''"'''"• . ; ' ! ';'''"' :
' •
Sresko sodišče v Dolnji Lendavi,
zom .svoje dedne; pravice ^vòjo dçdno
prijavo. V nasprotnem primeru se bo
odd. IL, dne 29. aprila 1933.
o zapuščini razpravljalo le s tistimi, ki
*
se bodo priglasili ; za dediče in izkazali ;
1267
svojo dedno pravico, in. se ,bo zapuščina E 224/32--И).;
prisodila: le" njim. • :-,-:-,,, : . : . , ; . ,
Za skrbnico, zapuščine,.se ,postavi za
r
:
pustnikova, vdova. Premrl parija...: .; . , • ' Dne ' 13'. j u n i j a • "19 3 3. • dopoldne
ob p o l e n a j s t à i bo p t r podpisanem
Sresko sodišče y Gelju^odd. IV.,,
sodišču "v sobi št.-18 dražb-a nepremičdne 1. ttiaja; 1933. •
-•
Binr 'zemljiška ' knjiga k'., o. Prosenja• • • • ; , - . : . , •.. џ - - . - : \ . ,
•
kovci,;vl. Št. 20;'B3 in 607. . j ' ','-' "
'
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'
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.
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.

•

Dražbeni oklic. *

Razglasi sodišč
in sodnih oblastev

Oklic, s katerim se sklicu
jejo sodiš ču neznani dediči

Dražbeni oklic.

:

:

•

•

•

Si rau

ÌAÌL.

Štev. 39.
Cenilna vrednost: Din 3778'—.
Najmanjâi ponudek: Dia 2565'—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe, si
cer bi se ne mogle več uveljavljati glede
nepremičnine v škodo idražitelja, ki je
ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbenl
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Sresko sodišč« v Murski Soboti,
doe 6. maja
E 1524/32—10.

1268

Dražbeni oklic.
Dise 13. j u n i j a 193 3. dopoldne
ob p o l d e v e t i h bo pri podpisanem
sodišču v sobi št 18 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga k. o. Skakovci in
Salamoncd, vi. štev. 66, 280, 366, 202
in 399.
Cenika vrednost: Din 73.208.
Najmanjši ponudek: Din 48.806'—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišee v Murski Soboti,
dne 3. maja 1933.
E 880/32-4.

1280

Dražbeni oklic.
Dne 17. j u n i j a 1933. ob d e v e t i h
se vrši pri podpdeanem sodišču, soba
št. 7, javna dražba nepremičnin: zem
ljišče, vdožna štev. 72 k. o. Pameče, ob
stoječe iç 1 stavbne parcele, na kateri
stojita stanovanjska hiša št. 49 in goepodarako poslopje, nadalje 3 njivske,
5 travniških, 5 pašoiških, 2 vrtni in J
gozdna parcela.
Cenilna vrednost s pritiklino vred:
Din 98.5в0'90.
Najmanjši ponudek: Din 41.708-10.
Pravice, ki. bi né pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki Je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki Je nabit na uradni deski tega
sodišča.
'
Sresko sodišee v Slovenjgradeu, odd. II.,
dne 4. aprila 1933.
*
E 31/33-4.
ti«

Dražbeni oklic.
Dne 17. junija 1933. ob devetih
dopoldne bo pri podpisanem sodišču,
soba št. 7, javna dražba nepremičnin:
zemljišče, vlož. št. 1, k. o. Šmiklavž,
obstoječe Iz stanovanjskih hiš št. 19 In
28, gospodarskega poslopja. 2 stavbnih
parcel, 2 vrtnih parcel, 11 njivskih, 3

pesniških, 5 travniških in 3 gozdnih
parcel.
Cenilna vrednost s pritliklino po od
bitku bremen znaša Din 68.850-85.
Najmanjši ponudek: Din 45.900-75.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Sresko sodišče v Slovenjgradeu, odd. II.,
dne 14. aprila 1933.
*
E 111/33—8.
1274

V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Sresko sodišče v Celju,
dne 24. aprila 1933.
$
E Va 2206/32-14.
.1286

Dražbeni oklic.

Dne 20. j u n i j a 1933. dopoldne ob
o s m i h bo pri podpisanem sodišču v
sobi št. 16 dražba nepremičnin: hiše
št. 5 na Sv. Petra cesti z dvema vrtni
ma parcelama, zemljiška knjiga Sv. Pe
tra predmestje, I. del, vi. št. 453.
Cenilna vrednost: Din 413.310-—.
Brez zaračuna, bo prevzeti 1. služnost,
stanovanja v jjjBriet Kerni Ivanke1 Dih '
39.440'—, 2. služnost stanovanja v korist
Dražbeni oklic.
Maverja Antona Din 18.720-—.
Dne 17. j u n i j a 1933. ob d e v e t i h
Najmanjši ponudek: Din 206.655'—.
bo pri podpisanem sodišču, v sobi št. 4,
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga
je
priglasiti sodišču najpozneje pri dražZg. Zreče, vi. št 48 in 51.
benem naroku pred začetkom dražbe,
Cenilna vrednost: Dim 17.462-55.
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
Vrednost pritikline: Din 980-—
glede
nepremičnine v škodo zdražitelja,
Najmanjši ponudek: Din 11.641-69.
ki je ravnal v dobri veri. *
PVavice, ki bi ne pripuščale dražbe,
V ostalem se opozarja na dražbeni
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž- oklic,
ki je nabit na uradni deski tega'
benem naroku pred začetkom dražbe, sodišča.
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
Sresko sodišče v Ljubljani,
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
dne 5. maja 1933.
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem- se. opozarja na dražbeni
1253
oklic, ki je nabit na uradni deski tega E 635/32-9.
sodišča.
Dražbeni oklic.
Sresko sodišče v Konjicah, odd. II.
Dne
23.
junija 1933. dopoldne
dne 19. aprila 1933.
ob devetih bo pri podpisanem sodi
*
šču v sobi št. 4 dražba nepremičnin:
E 242/33—8
1233 zemljiška knjiga Borovnica, vi. št. 1276.
Cenilna vrednost: Din, 40.150'—.
Dražbeni oklic.
Najmanjši ponudek: Din 20.075'—.
Dne 19. junija 1933. dopoldne ob 9-30 •' Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
uri bo pri podpisanem sodišču v sobi je priglasiti sodišču najpozneje pri dražštev. 6 dražba nepremičnin: zemljiška benem naroku pred začetkom dražbe,
knjiga Homec, vi. Št. 333.
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
Cenilna vrednost: Din 26316-—.
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
Najmanjši ponudek: Din 17.544'—.
ki je ravnal v dobri veri.
Pravice,- ki bi ne pripuščale dražbe,
V. ostalem se opozarja na dražbeni,
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž- oklic, ki je nabit na uradni deski tega
benem naroku pred začetkom dražbe, sodišča.
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
Sresko sodišče na Vrhniki,
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
dne 10. aprila 1933.
ki je ravnal v dobri veri.
H*
V ostalem se opozarja na dražbeni
E
IV
3090/32—17
1143
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Dražbeni oklic.
Sresko sodišče v Kamniku,
Dne 23. j u n i j a 1933. d o p o l d n e
dne 22. aprila 1903.
ob d e v e t i h bo pri podpisanem so
#
dišču v sobi št. 11 dražba nepremičnin:
E 237/33—11.
1219 zemljiška knjiga 1. k. o. Radizel, vlož.
št. 47, 2. k. o. Radizel, vi. št. 10.
Dražbeni oklic.
vrednost: ad 1. Din 29.081—
Dne 20. j u n i j a 193 3. dopoldne adCenilna
2.
Din
17.328'—.
ob d e s e t i h bo pri podpisanem so
Najmanjši ponudek: Din 30.940-—.
dišču v sobi št. 4 dražba nepremičnin:
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
zemljiška knjiga Lemberg, vi. št. 80.
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražCenilna vrednost: Din 164.276-90.
benem naroku pred začetkom dražbe,
Vrednost pritiikline: Din 2960-—.
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
Najmanjši ponudek: Din 111.490-60. glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, ki je ravnal v dobri veri.
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražV ostalem se opozarja na dražbeni
benem naroku pred začetkom dražbe, oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sicer bi se ne mogle več uveljavljati sodišča.
/•'
glede nepremičnine, v škodo zdražitelja,
Okrajno sodišče v Mariboru,
ki Je ravnal v dobri veri.
dne 21. aprila 1933.

ч

•вктџв.

ypisi v trgovinski register.

469.
•Sedež: Murska Sobota. "
Dan vpisa: 27. aprila 1933.
Besedilo: Brata Šiftar.
•
Vstopil je v, družbo tretji družabnik
Hahn Pavel, trgovec v Murski Soboti.
Besedilo odslej: Brata Šiftar & Hahn.
Pravico' zastopati družbo i m a . vsak
družabnik samostojno.
Okrožno kot trgovinsko sodišče "
v Mariboru,
dne 27. aprila 1933. ,
Fi 96/33 — Reg A II 223/3.

o b j ä ^ v .zadružni posfavalnj^i jp;.z, rob- -, :
javo. v listu,, ki 'ga določi nàcelstyo. ;. •
V p i s a l a s e je n a s t o p n a f i r m a :
Načelstvo sestojiViz?^ J o ;9 zadružni- .
466.
kov;!; člani hačeistv^a so:x
'.,'„;' 'xr., •
,•
;••
Se4ež: Trbovlje.
;Р1апка'г' Martin, strojnik, Novavas*
Dan vpisa: 2. maja 1933.
predsednik.
,,.'.-,
Besedilo: Jereb-Bizjak.,
Ramšak- Maks, "defav.ee, .Celje, Gospo
Obratni predmet: Kovinska industrija,
ska iil., namestnik.
" '
... ., „
v glavnem splošno ključavničarstvo.
Mar Joško, uradnik OUZJD; • Vodniko
Družbena oblika: Javna, trgovska
va 3, tajnik.
.„ - .
družba od 1. maja 193,3.
Tokan Jaroslav, šef borze dela v
Družabnika: Jereb Janez, ključavni
Celju, namestnik.
čarski mojster v Trbovljah, Bizjak Mar
Godnik Viktor, urar, Glavni trg,
tin, klep. .pomočnik v Trbovljah.
Celje, blagajnik....
:.,.-..:,..:,
Zà namestovanje upravičen dn firmo 470.
'Stante Ivan, delavec, Celje, Komenpodpisuje vsak družabnik zase.
skega 17i namestnik..
Sedež: Tezno-Maribor.
Okrožno sodišče v. Celju, odd. L,
Božič Alojzij, poslovodja, Celje, Mi
Dan
vpisa:.-4.
majà
1933.;
.
.
.
;
dne 2. maja Ï933.
•
Besedilo: Bratje Bacher in drug, druž- klošičeva 5.
Rg A III 168-1.
Pravico' zastopati zadrugo ima na-. .
ba t omejeno zavezo.
^Izbriše se dosedanji poslovodja Ba- čelsfvo.
V p i s a l e so se i z p r e m e m b e in
*. Podpis firme: Besedilo firme pod
cher Feliks.
dodatki pri nastopnih f i r m a h :
pisujeta skupno dva Člana načelstva.
Okrožno kot trgovinsko, sodišče,...
Zaradi revizije pristopi zadruga It"
V Mariboru,
zvezi gospodarskih zadrug za. Jugosla
dne 4. maja 1933.
.- .]
V vpisu izpremembe pri tvrd'ki ^Ljubvijo vv Ljubljani. .
...
Fi 1Ì7/33 — Reg C II' 84/6.
ljanska komercijalna družba z. o., z. v
Okrožno kot trgovinsko sodišče
Ljubljani«:, priobčenem pod tet. št. 449.
: v Celju, odd. I„
v prilogi k 38. kosu »Služb, lista« z dne I z b r i s a l a se je n a s t o p n a f i r m a :
- : -dne 2. maja 1933.
10. maja 1933., se тота pravilno glasiti:
Zadr. IV 68—2.
'
>Ко1ек*гтоа prokura je podeljena ing. 471.
Sedež: Metković.
••
•
' •
(ne: gosp.) Urbančiču Valentinu v
473.
Dan izbrisa: 2. maja 1933.
Ljubljani, Bleiweisova cesta 18.<
Besedilo: Podružnica Ljubljanske kre • Sedež: Žiri.
Okrožno kot trgovinsko sodišče
> Dan vpisa: 6.1 aprila 19Š3!
ditne banke v Metkoviću.
v Ljubljani, oda. III.
•Na podstavi sklepa iz zapisnika
Besedilo: Postolarska zadruga Žiri,
registrovana zadruga z omejeno zavezo.
št.
164.
seje
upravnega
odbora
Ljubljan
4 6 7 .
• ' • • • ' • , ;
ske kreditne banke v 'Ljubljani z dne
Namen zadruge je: pospeševati go
Sedež: Maribor.
spodarstvo
svojih članov potem- skup
9.
'
.
'
septembra
1932.
se
je
izbrisala-'po-"
Dan vpisa: 4. maja 1933.
nega poslovanja. ,
Besedilo: Jugoslovanska P. Beiers- družnica v Metkoviću*
Ta namen dosega zadruga" s tem, da:
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Splitu,
dorf & Co., družba z o. z;
1. za svoje člane skupno nakupuje
-• odd, IV.,
•<•
Družba sloni odslej na družabni po
jvse sirovine, orodja, sploh vse potreb- '''
dne.
2..
т
а
ј
а
'
Ш
З
>
.
godbi z dne 28. novembra 1929., pósi,
•;ščine.'za čevljarski obrt rter jih prodaja
Fkma.:50/33 —-Reg. B. II—6}
št. 3252, izpremenjeni z notarskimi.
i.svojim članom,
-•'•-.
Pismi z dne 16. maja 1930., opr. št.
2. da pe* potrebi preskrbi' za svoje
3886, št. 3886, in z dne 12. aprila 1933.;
člane'-, skupno delavnico, • •'••
opr. št. 5000.
3. skrbi za vnovčevanje čevljarskih
.Visokost osnovne glavnice odslej:
izdelkov svojih ' članov,'
У p i s a l i s t a se n a s t o p n i z a d r u g i : . 4. skrbi za strokovni pouk in* sploh'
•Din Ì50.000-—.
Na to vplačani znesek v gotovini: 472.
' V
".....
/'•'"
uporablja zakonito dopuščena 'sreoStvaDin 150.000--.
za dosego svojega namena.
Sedež: Celje.
......'.,•
Okrožno kot trgovinsko sodišče
. Zadružni pogodba z dne 23; februar
Dan vpisa: 2. maja 193-3.
v Mariboru,
Besedilo: Konzumno društvo za Gelje ja 1933.
dne 4. maja 1933.
in: okol-зо,. registro vana zadruga z ome i _ Vsak-zadružnik jamčr s s*»ejim opra
Fi 79/33 - , Reg C II 51/9.,
jeno zavezo.
vilnim- deieženr in -pa z njegovimi en
Obratni .predmet: Zadruga ima tia- kratnim zneskom..468. '
*
,men, pospeševati. gosp.odarske,»socialne
Oznanila- se izvršujejo z objavo na
in kulturne koristi članov ter v ta uradni deski v zadružnem prostoru;
Sedež: Murska Sobota.
namen:
,.
Dan vpisa: 27. aprila 1933.
Načelstvo.' sestoji "te načelnika, pòd;
Besedilo: B. Ascher & sin.
1. kupovati, pridelovati in predelo uačelnika;in'i do- SKJdborniftov.
Izbriše se dosedanja im etnica Matil- vati živila in. druge življenake petrebČlani načelstva so:
'
•,
àà A'rvai, vpiše pa novi imetnik Vin- .ščine ter jih prodajati svojim članom; '
Strlič Jakob,:.-'čevljar, Ziri, načelnik,
cerle Arvai, trgovec v Murski Soboti.
2. ustanavljati in vzdrževati podruž- ,. Anzelm Anton, čevljar.' Stara vas 40,
Izbriše se kolektivna prokura dr. Va- nice, zadružne gostilne, kuhinje in,-. ..p.odnačelnik,
'vi* Aleksandra, Vaivi Elizabete, Ar- ^okrepčevalnice;
'
...
....;.. . Poijanšek Franc, čevljar, Žiri 73, «
cala Viminea iii Kohna Samuela,: vpk . ' 3. sprejemati, hranilne .yl<3gè od.^la'-.
Mlinar Anton, čevljar,;, StarA- vas 47,
še
Pa prokura, podeljena Veri Arvai, !nov in nečlanov;
'" '^ .. ".,',_,_.'..
Zakelj Franc, čevljar, Žiri 38: '
£°i-"Kraus; trgovčevi soprogi v Murski
„ 4. nakupovati premjČpint» iii >nepre-,
Načelstvo. ?zastppa zadrugo in podpi-.
Soboti."
.rničnihe v svoje, namene.; ' .
" ... , ; suje. zanjo, na ta. način da se;podpiš.eta
Prokuristinja podpisuje firmo na tà
5. prirejati zadružno-gospodarska pre?. dva -članaf- načelstva r ; pod zadružno.
;
^ftčin, da pristavi pòd pisano ali pod .davanja, zborov^n.ìà''m.zlete. .'.
.'. '". " tyr-d%>.-.., .
'•:•..
?*tisnjeno besedilo tvrdke svoj lastno- , Zadružna ' pogodba (statut) z dna
;
<
Okrožno
kot
trgovinsko
sodišče
v
ročni podpis s pristavkom, >pp«.
13; арШа^ОЗЗ, ' ... .•'.'.- r/•'.. ,',.. ; " ,V,
;. •'
Ljubljani, odd. III.,
. •
Okrožno koT trgovinsko sodišče
_ Vsak zadružnik' jamči š svojim.oprai
v Maribor ti,
vilhim deležem in pa z njegovim en •••* ' - dne 31. marca 1933.
Firm. 271/33 - Zadr. X 346/1.
dne 27. aprila 1933.
kratnim zneskom.
Fi 98/33 — Reg A II 160/5.
Oznanila se izvršujejo z javno nabito I
*
*

•

'

.

"

Popravek.

•

,

'

•

•

"

•

•

"

•

*

Vpisi v zadružni register.

Štev. 80.

Stran 204.
V p i s a l e so s e i z p r e m e m b e . in
dodatki pri nastopnih zadrugah:
474.
Sedež: Beltinci.
Dan vpisa: ,4. maja 1933..
Besedilo: Zadružna elektrarna v Bel
tincih, registrovana zadruga z omejeno
zavezo.
Izbrišeta se dosedanja člana načelstva
Sagadin Albin in Friderik Josip, vpi
šeta pa novoizvoljena člana načelstva
Žemljic Štefan, mesar in hotelir, in
Maric Ivan, posestnik, oba v Beltincih.
Okrožno kot trgovinsko sodišče
v Mariboru,
dné 4. maja 1933.
Fi 114/33 — Zadr. IV 4/6.
*
475.
Sedež: Brežice.
Dan vpisa: 2. maja 1933.
Besedilo: Ljudska posojilnica v Bre-,
žicah, registrovana zadruga z neomeje
no zavezo.
Izstopil je iz načelstva.dr. Anton Megušar, vstopil pa kot nov član dr. An
drej Veble, odvetnik v Brežicah.
Okrožno kot trgovinsko sodišče
v Celju, odd. L,
dne 2. maja 1933.
Zadr. III 203/17.
*
476.
Sedež: Brstje.
Dan vpisa: 27. aprila 1933.
Besedilo: Zadružna elektrarna Brstje,
registrovana zadruga z omejeno zavezo
v Brstju.
Izbriše se dosedanji član načelstva
Westenek Ugon, vpiše pa novoizvoljeni
član načelstva Ropič Joško, krojač v Bu
dini (podnačelnik).
Dosedanji član načelstva Rajh Ale
ksander je načelnik.
Okrožno kot trgovinsko sodišče
v Mariboru.
dne 27. aprila 1933.
Fi 97/33 — Zadr. IV 89/4.

478.
Sedež: Češnjica.
Dan vpisa: 24. aprila 1933.
Besedilo: Pašna zadruga za selško do
lino na Češnjici, registrovana zadruga z
omejeno zavezo.
Izbriše se član načelstva Jelene Karpl, vpiše pa član načelstva Jelene To
maž, posestnik, Dražgoše 2.
Okrožno kot trgovinsko sodišče t
v Ljubljani, odd. III.,
dne 22. aprila 1933.
Fi 52/33 — Zadr. VII 131/33.
#
479.
Sedež: Dolsko.
Dan vpisa: 14. aprila 1933.
Besedilo: Hranilnica in posojilnica т
Dolskem, registrovana zadruga z neome
jeno zavezo.
'Izbrišeta se članai.naičelstva Rihtaršič
Janez in Jemec Valentin, vpišeta pa čla
na načelstva:
Rihar Ivan, župnik pri Sv. Heleni, in
Cerar Pavel, posestnik v Osredkih 8.
Okrožno, kot trgovinsko sodišče
v Ljubljani, odd. III.,
dne 13. aprila '1933.'
Fi 33/33.— Zadr. II 207/43, 44
*
480.
Sedež: Gorje.
Dan vpisa. 24 aprila 1933.
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v
Gorjah, registrovana zadruga z neome
jeno zavezo.
• Izbrišeta se člana načelstva Poklukar
Janez in Kunstelj Jakob, vpišeta pa čla
na načelstva:
'
Šimnic Jurij, Krnica 14.
• Slivnik Jakob ; Podhom' 5.
Okrožno kol trgovinsko sodišče
v Ljubljani, odd. III.,
dne 22. aprila 1933.
'
Fi 44/33 — Zadr'. I 59/75.

Besedilo firme odslej:
.•'*
živinorejska selekcijska zadruga v •<;.
Kovorju, registrovana zadruga z очпвје. '
no zavezo.
^
' Načelstvo sestoji iz načelnika, tajitì';'
ka,' blagajnika in i odbornikov.' •
Izbrišejo se člani načelstva Mršol
Ivah, Gelinajer Vinko, Zabret Franc in
ing. Pollak Karol, vpišejo pa se člani т . ' •
načelstva: ' Klemenčič Vinko, pos., Ko
vor 43;<Crnilec Valentin, posestnik,Lo- ' v :
ka %• Uranič Anton, pos., Loka 5; Va~
ljavc Janež, pos., Zvirče &."•'•.•
\
Okrožno kot trgovinsko sodišče y
Ljubljani, odd. III.,
j
.. dne 31. marca 1933.
, 1
'
Firm. 269. — Zadr. IX 278/4.
. .*!

#
483.
1

Sedež: Laško-Dol.
.
.
j
Dan \fpisa: 25. aprila КШ.- . ••••••v',
' Besedilo: Živinorejska zadruga, v La»\
?
Škem r. z. z o. z.
.']
; 1. Prememba pravil v §§ • 1, 21 in 34.
:
• Zadruga se odslej glasi: živinorejska
'j
zadruga za laški erez, reg. zadruga z
omejeno :zavezo, s sedežem Dol ori - '• j
Hrastniku:
.„ ' -_ч: ...
Načelstvo sestoji iz 9 odbornikov in
i
3 namestnikov. ! • "
)
.2. Iz načelstva so izstopili: Zupan
Ivan, Lapornik Vinko, Šmid Stanko, dr.
Jerina Franc in Bodovicki Anton, 'sto- _
ili pa kot novi člani: Zore Franc, pos,,
"j
M;
lamo' Pust Rudolf, pos. na DPIU; in. Arij
čan Janess, pos. v Uničnem. . i
•.,.•'.
Okrožno kot trg. sodišče'V Celju, оДф. •!„.,
'. •
'dne 25. aprila 1983.
Zadr..IV 48/5.
:, • -.
#
5

48.4.

/

.

'••'

-:

'• •'

Sedež: Ljubljana.
Dan.. vpisa: -21. aprila 1933.'. '.
Besedilo: »Dom«, staTbria zadruga dr
žavnih nameščencev in upokojencev, re
gistrovana zadruga z" omejeno zavezo v
Ljubljani.
Izhriše se načelnik zadruge Klemen- ;
čič Josip. Novi načelnik je že. vpisani '
član načelstva Strnad Rudolf.
•
"'•
' ••'
Okrožno kot trgovinsko sodišče
' ,v Ljubljani, odd. IH.,
->
dne 13. aprila 1933 • • ••'
Fi 23/33 - Zadr. VIII 34/23:
.

*
481.
Sedež: Jesenice-Sava.
Dan.vpisa. 28. marca 1933.'
Besedilo: Splošna hranilnica in poso
jilnica za Jesenice in okolico, registro
vana zadruga z omejeno zavezo Jese
477. *
'
nice-Sava.
Izbrišejo se člani načelstva Golobic
Sedež: Celje'*
Ivan, Avsehik ' Janko in Zupančič
Dan vpisa: 2. aprila 1933.
Franc; vpišejo pa se člani načelstva
Besedilo: Zadruga državnih uslužben Sega Ivan, šolski upravitelj na Jeseni 485.
•
cev za nabavo potrebščin v Celju, r., i. cah, Rajner Jakob, vratar K. T. D., in
Sedež: Ljubljana.
t z o. z.
Noč Ivan, tovarniški delavec, oba na' .; Dairvpisa: 20. a p i l a . 1933. : ; ,
Besedilo: Gospodarska zadruga pošt- ^
1. Prememba pravil v §§ 1.. 3., 4., 13.. Javorniku.
nih nameščencev v Ljubljani, registro»!-y,
t 3., 48, in 56.
Okrožno kot trgovinsko sodišče v
vana zadruga z omejeno zavezo. , .
V smislu § 13., t. 3. pravil jamčijo
Ljubljani, odd. III.,
Izbrišejo se člani načelstva Ban Mar«,
člani zadruge za obveze zadruge s pod
dne' 24. marca 1933.
tin, MartinSek Franjo, Slamič Vinko ; In
pisanim deležem in vrhu tega še devet
Firm. 250 - Zadr: VII 278/20.
Čeh Karel; vpišejo pa se člani načel*
krat toliko.
st va : Bizovičar Jože, poštni zvAničnik»
#
2. Iz upravnega odbora je izstopil
Parkelj Ludvik, poštni uradnik, Sovdatf .(•
482.
Močan Josip, na mesto njega' pa vstö'pil
Franc, poštni zvaničniik, in Gaberščefe
Seničar' Stefan, podpreglednik finančne' i- Sedež: Kovor. • , .
,Stanko,
poStni uradnik, vsi V: Ljubljani**
Dan
vpisa::7.
aprila
1933.
.
,
kontrole v Celju.
f
; Besedilo;: Živinorejska, zadruga v .Ko- Okrožno kot trgovinsko sodišče
\
Okrožno kot trgovinsko sodišče
, vorju, registrovana zadruga z omejeno
v Ljubljani, odd. III.,
' ^
v Celju. odd. L,
i zarezo.
; ;
•'
dne 13. aprila 1938
,'
dne 2 maja 1933.
-Na izrednem občnem zboru dne 12.
Fi'6/33,. - Zadr. y I I 184/20.Zadr. Tli. 22/35.
marca 1933. so bila sprejeta nova pra
vila zadruge.
"

"

*

•

'

'

"

'

'

»

:

•

•

'

•

"'•

"

•'
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• Izbrišejo se člani načelstva Mazovec
Ivan, Brozovič Ivan, Sirca Ignac dn PozSedež: Ljubljana. ..
nič Blaž; vpišejo pa se člani načelstva:
Dan ypisa: 24= aprila 1933. .
:
Besedilo: Krediéna zadruga uslužben
dr. Kulovec Fran, Ljubljana, Mikloši
e c državnih železnic v Ljubljani, regi- čeva cesta 7j.
.
•«•ova/na zadruga z omejeno zavezo. .,
dr. Kodre " Anton, Ljubljana, StaničeIzbrišeš© član.načelstva Pihlar, Franc, va ul. 3,
'piše . pa član načelstva Škof Franc,
dr. Puntar Josip, Ljubljana, Pleteršniv
iŠji kontrolor drž. železnic v. Ljubljani. kova ul 24, dn
K sopodpisovanju je pooblaščen urad
, Hartman Lojze, Ljubljana, Vodovodna
nik zadruge Poher Martin.
cesta, 11.
Okrožno kot trgovinsko sodišče
Okrožno kot trgovinsko sodišče
v Ljubljani, odd. III.,
v Ljubljani, odd. III.,
dne 22. aprila 1.933.
dne 13. aprila 1933.
Fi 36/33 - Zadr. VIIÏ 145/11.
Firm 290 — Zadr. VI 256/20.

495.
Sedež: Martuljek.
Dan vpisa: 21. aprila 1983.
Besedilo: Gradbena zadruga Martu
ljek, regietrovana zadruga z omejeno za
vezo v Ljubljani.
Izbrišejo se Člani načelstva Campa
France, Mecilošek Rudolf in Prešern Jo-1
žef; vpišejo pa se člani načelstva: Kunstelj Jožef, Oražem Janez dn Malovrh
Franc, vsi bogoslovoi v Ljubljani.
Okrožno kot trgovinsko sodišče
v Ljubljani, odd. Ill;,
dne 13. aprila 1033.
Fi 8/33 — Zadr. VIII 298/10.

*
491.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 2Ì. aprila 1933.
Besedilo: Vzajemna pomoč, posojilna
in gospodarska zadruga v Ljubljani, re
gietrovana zadruga z omejeno zavezo.
Izbriše še član načelstva Štefe Matko,
vpiše'pa član načelstva Metlika Ivo, dr
žavni'uradnik v p. v Ljubljani, Sv. Pe
tra nasip 29.
' ' Okrožno kot trgovinsko sodišče
v Ljubljani, odd! Ш.,
dné 13. aprila 1933.
Fd 22/33 — Zadr. VIII 102/16.

*
496.
Sedež: Moravče.
Dan vpisa: 14. aprila 1933.
Besedilo: Ljudska hranilnica in poso
jilnica v Moravčah, regietrovana zadruga
z neomejeno zavezo.
Izbrišeta se člana načelstva Klopčič
Martin dn Jerman Anton; vpiše pa se
član načelstva Ferkulj Jože, kaplan v
Moravčah.
Okrožno kot trgovinsko sodišče
v Ljubljani, odd. Ш.,
dne 13. aprila 1933.
- Firm 288/33 — Zadr IV. 53/43..

''487- '
.:•""'*
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 7. aprila 1933.
Besedilo: Perutninska selekcijska zawuga državnih železničarjev v Ljub
ljani, regietrovana zadruga z omejeno
zavezo-,
:•-.•;„•. ; • 7 ,-•;:. •
Izbriše se član načelstva Pengov Av
gust, vpiše pa član načelstva Čibej Ivan,
skladiscnikr.v Stezicah.; št. .70. .
Podpredsednik je že vpisani.član na-,
celstva Babnik Alojzij.
Okrožno kot trgovinsko sodišče v
Ljubljani, odd. III., • • . :
dne 24. marca 1933.
Firm. 233. — Zadr. X 306/2.
488.

•-..

. . : ' * • ;

Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 7. aprila 1933.
Besedilo: Počitniški' dom, registrova. *a zadruga z omejeno zavezo v Ljub
ljani.
' •
Izbriše 4 se član načelstva Topolovec
Anton, vpiše pa član načelstva Kristan
«ermina, knjigovodkinja na Savi-JeseHice.
Okrožno kot trgovinsko sodišče v
Ljubljani, odd. IIL, :
•''•"'.. • dne..24 -narca 1933.. .
Firm. 243. •-• : Zadr. IX. .28/9.
i
, 489.

*
• •••.

• -

.

t
[

Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa:. 24.'aprila 1933.
Besedilom . Poštni rdonij regietrovana
: *adruga z omejeno zavezo -v Ljubljani.
.Izbrišejo se člani načelstva Epich Ti!®0) Markeij Leopold, Poharc Janez, Ša«har Franc, Zupanec Ivan, Zajec Franc
?J Smerdu Vilko, vpišejo pa člani na-

•
' »n Kara- Albert, siimteq v L.JUOI]«HU.
I^edsednik je Ž© •vpisani član načel
n a JakŠe Jože, podpredsednik pa dr..
^Urbtts Bogdan.
Ckrožno kol trgovinsko sodišče
v Ljubljani, odd. IIL,
dne 22. apriila 1933.
; , $ ; 14/33 - Zadr, ' VIII 188/0. '
490.
'
*
Sedež: tjubliaka:.
,••-.:•
- " a n vpisa? 14. aprila 1933.
e /°68edilp: StaVbna üftdruga >ÂkademјгЈ'*от<; regietrovana zadruga z omo
t a o zavezo v Ljubljani.

*
492.
Sedež: Logatec.
. Dan vpisa: 14. apnila 1933.
. Besedilo: Kmetijsko gospodarsko dru
štvo v Logatcu, regietrovana zadruga z
omejeno zavezo.
Izbriše se član načelstva Jelovšek
Franc, vpiše pa član načelstva Maček
Josip, posestnik v Dol. Logatcu 132.;
Okrožno kot trgovinsko sodišče
v Ljubljani, odd. III.,
dne 13. aprila 1933. •
Fi 33/33 — Zadr. VI 20/35.
*
493.
Sedež: Maribor.
Dan vpisa: 13. aprila 1933.
Besedilo: >Edinost«, vzajemno gospo
darsko društvo, r. z. z o. z. v Mariboru.
Po .sklepu " občnega zbora z dne 5.
marca 1933. je tajnik zadruge odslej
član načelstva Joško Sagadin, mizar v
Ptuju. . . .
Okrožno kot trgovinsko sodišče •
v Mariboru, odd. III.,
dne 13. aprila 1933.
Fi 38/33 — Zadr. V 41/3.:

*
497.
Sedež: Murska Sobota.
Dan vpisa: 20. aprila 1933.
Besedilo: Kmečka posojilnica v Mur
ski Soboti, regietrovana zadruga z ne
omejeno zavezo.
Izbriše se dosedanji član načelstva
Forjan Andrej, vpiše pa novoizvoljeni
član načelstva Bajlec Franc, odvetniški
kandidat v Murski Soboti.
Okrožno kot trgovinsko sodišče
v Mariboru, o d i IIL,
dne 20. aprila 1933.
Fi 81/33 - Zadr. III. 30/17.
*
498.
;
Sedež: Polenšak.
Dan vpisa: 27. aprila 1933.
Besedilo: Posojilnica za župnijo Polenšak, regietrovana zadruga z neome
jeno zavezo v Polenšaku.
Izbriše se dosedanji član načelstva
Zagoršek Ivan, vpiše pa novoizvoljeni
član načelstva Vičar Franc, posestnik v
Slomih, št. 30.
Okrožno kot trgovinsko sodišče
v Mariboru,
dne '27. aprila 1933.
Fi 66/33 — Zadr. I 119/33.

*
494.
Sedež: Maribor. .
Dan vpisa: Ì3. aprila 1933.
*
Besedilo: Nabavi jalna zadruga držav499.
nih uslužbencev v Mariboru,, regietrovaSedež: Predoslje.
na zadruga z omejeno zavezo.
Dan vpisa: 28. inarca 1983.
Po sklepu občnega zbora z dne 2.
Besedilo: Mlekarska nakupovalna in
.aprila 1933. so se po predhodnem pri
stanku upravnega odbora Zveze izpre- prodajna zadruga v Predosljih, registromenila zadružna pravila v čl. 15 in 18. vana zadruga z omejeno zavezo.
Na občnem zboru dne 12. marca 1933.
Upravni-odbor' sestoji dz 12 članov.
spremenila'so ee zadružna pravila v
Okrožno kot trgovinsko sodišče
§2.
y Mariboru, odd. Ш.,
K obratnemu predmetu se doda še:
' due Î3. aprila 1933.
i .v točki 3.: >ter jim nabavljati vseh
Fi 22/33 — Zadr. II 69/47.
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Štev. 89."

vrst pijače in izvrševati za svoje člane
gostilniški obrt;
4. vnovčevati živino (govedo, prašiče
in drobnico) svojih članov v živem ali
zaklanem stanju in mesne izdelke.<
Točka 4. dobi novo označbo 5.
ïzbmse se član načelstva Babic An
drej, vpiše pa član načelstva in načel
nik zadruge . Zabret Ivan st., posestnik
v Bobovku 4.
Okrožno kot trgovinsko sodišče v
Ljubljani, odd. III.,
dne 24. marca 1933.
Firm. 249 — Zadr. IV. 46/56.
*

503.
Sedež: Stare Fužine.
Dan vpisa: 28. marca 1933.
Besedilo: Sirarska zadruga v Starih
Fužinah, registrovana zadruga z ome
jeno zarezo.
Izbriše se član načelstva Štros An
ton, vpiše pa član načelstva Šolar Ja
nez, posestnik, Stara Fužina 56.
Okrožno kot trgovinsko sodišče v
Ljubljani, odd. III.,
dne 24. marca 1933.
Firm. 232 — Zadr. V. 179/71.
*
504.
Sedež: Sv. Benedikt v Slov. gor.
Dan vpisa: 4. maja 1933.
Besedilo: Posojilnica pri Sv. Benedik
tu v Slov. gor., registrovana zadruga z
neomejeno zavezo.
Izbriše se dosedanji član načelstva
Vrbnjak Franc, vpiše pa novoizvoljeni
član načelstva Kraner Franc, posestnik
v Ščavnici št. 77.
Okrožno kot trgovinsko sodišče
v Mariboru, odd. III.,
dne 4. maja 1933.
Fi 88/33 — Zadr. I. 63/78.

500.
Sedež: Slovenska Bistfica.
Dan vpisa: 13. aprila 1933.
Besedilo: Posojilnica y Slovenski Bi
strici, registrovana zadruga z neomejeno
zavezo.
Izbrišejo se dosedanji člani načelstvadr. Lemež Urban, Safošnik Pavel, Smeh
Ivan, Zuraj Jakob, vpišejo pa novo izvo
ljeni člani načelstva:. Soline Ivan, žup
nik v Slov. Bistrici, Leskovar Kari, po
sestnik na Sp. Ložnici, Koropec Valen
tin, posestnik v Sp. Novi vasi, Ojčinger
Ivan, posestnik v Slov. Bistrici.
505.
»
Dosedanji član načelstva Iva Kos je
Sedež: Sv. Jakob ob Savi.
ravnatelj (načelnik).
Dan vpisa: 14. aprala 1933.
Okrožno kot trgovinsko sodišče
Besedilo: Hranilnica in posojilnica pri
v Mariboru, odd. III.,
Sv. Jakobu ob Savi, registrovana zadru
dne 13. aprila 1933.
ga z neomejeno zavezo..
Fi 40/33 — Zadr. I 23/52.
Izbriše se član načelstva Klander Ivan,
vpiše pa član načelstva Marinšek An
drej, posestnik iz Pšate.
501.
Okrožno kot trgovinsko sodišče
v Ljubljani, odd. III.,
Sedež: Središče.
dne 13t aprila 1933.
Dan vpisa: 27. aprila 1933.
Fi
16/33
— Zadr. II 13/51.
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v
Središču, registrovana zadruga z ne
*
omejeno zavezo. ,
506.
.
Izbriše se dosedanji član načelstva
Sedež: Št. Jošt nad Vrhniko.
Kočevar Franjo, vpiše pa novoizvoljeni
Dan vpisa: 14. aprala.1933. - •
član načelstva Tkalec Anton, posestnik
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v
o Obrežju pri Središču,
Št. Joštu nad Vrhniko, registrovana za
druga z neomejeno zavezo.
Okrožno kot trgovinsko sodišče
{
| Izbriše se član načelstva Draftina An
v Mariboru.
drej, vpiše pa se član načelstva Grda•: dne 27. aprila 1933.
dolnik Jože, ; posestnik v Št. Joštu 26.
Fi 100/33 — Zadr. I 107/34.
Okrožno kot trgovinsko sodišče
v Ljubljani, odd. III.,
*
dne 13. aprila 1933.
502.
Fi 1/33 — Zadr. V 130/42.
Sedež: Stara Loka.
Dan'vpisa: 28. marca 1933.
Besedilo: Kmetijska zadruga za Sta 507.
ro Loko in okolico v Stari Loki, regi
Sedež: Škofja Loka.
strovana zadruga z omejeno zavezo.
Dan vpisa: 24.-aprila 1 9 3 3 . ; r .
Besedilo: Kmetijska' strojna in elek
Izbrišejo se člani načelstva Porenta
Peter, Gosar Jurij, Kalan Peter in Haf-. trična zadruga na Godešiču pri. škof ji
ner Valentin, vpišejo pa se člani načel Loki, registrovana. zadruga, z omejeno
stva: Hafner Franc, Stara Loka, Bogataj zavezo.
Jurij, Stara Loka, Kariin Peter, Virlog, ; Izbriše se član načelstva Svoljšak Jo
že, vpiše pa član :. načelstva Avguštin
in Pustovrh Alojz, Binkelj.
Franc v Godešdču 32.
Okrožno kot trgovinsko sodišče v
Okrožno kot trgovinsko sodišče .
Ljubljani, odd. III.,
v. Ljubljani,, odd.. I I I . , .
dne 24: marca 1933.
dne 22. aprila 1933.
Fdrm. 238 — Zadr. IX. 70/4.
Fd 46/33- T - 'Zadr. -VII .201/7. > ' '

*

508.
Sedež: Škofja Loka.
Dan vpisa: 24. aprila 1933.
Besedilo: Ljudska hranilnica in p o 8 ^
jilnica v Škofji Loki, registrovana za
druga z neomejeno zavezo.
Na občnem zboru dne 2. aprila 1933.
so se dzpremenila pravila zadruge v §§
18., 23. in 24.
NačelstVo zastopa zadrugo in podpis
su je za zadrugo na ta način, da se pod
zadružno tvrdko podpišeta dva Člana na
čelstva ali pa en član načelstva in k sopodpisovanju pooblaščeni uradnik za
druge.
Okrožno kot trgovinsko sodišče
v Ljubljani, odd. III.,
dne 22. aprila 1933.
Fi 17/33 — Zadr. III 78/80. '
*

•

•f

'

509.
Sedež: Šmartno na Pohorju.
Dan vpisa: 13. aprila 1933.
Besedilo: Hranilnica in posojilnica ?
Šmartnem na Pohorju, registrovana za
druga z neomejeno zavezo.
Izbriše se dosedanji član načelstva
Sinko Franc, vpiše pa novo izvoljeni
.član načelstva Zdolšek Alojz, župnik v
Šmartnem na Pohorju.
Okrožno kot trgovinsko sodišče
v Mariboru, odd. III.,
dne 13. aprila 1933.
'•
' Fi 59/33 — Zadr. II 32/30. *
'V '\
i'»
510.
Sedež: Šmartno pri Litiji.
Dan vpisa: 28. marca 1933.
Besedilo: Hranilnica in posojilnica .*.'.
Šmartnem pri Litiji, registrovana za
druga z neomejeno zavezo.
-..i
Izbrišeta se člana načelstva Bučar
Anton in Feme Anton, vpišeta pa čla
na načelstva: Kastelic Anton,-Jablanske Laze 4, in Brčan Jakob, Zavfstnik
Štev. 38.
Okrožno kot trgovinsko sodišče v 4
Ljubljani, odd. III.,
dne 24.. marca 1933,
Firm. 231, — Zadr. I I ; 146/62.
-
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511.
; .-.i-;
!
. Sedež: Šmartno pri Litiji.
;
T
i Dan vpisa:110. aprila-1933.
;
: Besedilo: Kmetijska nabavna''in p**';J
'dajna zadruga v Šmartnem pri Litija;')
registrovana zadruga z omejeno »ave**[>,
Izbriše se član.načelstva Lovšin,'VaJ}*"'
ko; vpiše pa član načelstva StrmanAIó'j*,^
"zij, posestnik iz Velike.Kostreomice; jjjj
Okrožno kot trgovinsko sodišče v
Ljubljani, odd. III.,dne 31. marca 1933.
Firm. 268. — Zadr. VI. 221/24. .
.
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|512.
, Sedež: Zamostje.
; r
</; ,
i. Dan vpisa: 27. aprila 1933. ""
tv
Besedilo:
Agrarna
zajednica
•'
A^VOWAAA-V. a c i d u l a
zittjuuiiii/ai
»
. tf
mostju, registrovana zadruga z oedW^(
jeno zavezo.
.'••''

fj^JQ.

[

Izbrišejo se dosedanji člani načelstva
°*erban Štefan, Lajnar Ivan, Kovač
«efan in Kusek Valentin, vpišejo pa
novoizvoljeni
člani načelstva: Kuzma
*?ап (podpredsednik), Škafar Štefan,
v.ucko Štefan in Jerebic Ivan. vsi kolo^ t i v Zamostju.
Okrožno kot trgovinsko sodišče
v Mariboru,
dne 27. aprila 1933.
Firm 234/33 — Zadr. III 26/9.

ОиоД

S 10/33.
516.
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Sklic zbora upnikov.
Brezadolženec: Zapuščina Jelačina
Ivana star. v Ljubljani. •
Po predlogu ing. Jelačina Miljutina
iz Ljubljane se sklicuje zbor upnikov
na dan 3. junija 1933. ob polenajstih pri
tem sodišču, soba št. 140.
.Razpravljalo se bo o terjatvah, ki sta
jih prijavila Krofta Minka in Kopač
Jernej, ter volil nov upniški odbor.
Okrožno sodišče т Ljubljani, odd. III.,
dme 10. maja 1933.
$
St 3/33-3.
1283
517.

513.
Sedež: Žiri.
;
Dan vpisa: 14. aprala 1933.
cesedilo: čevljarsko gospodarska za.Juga žiri, registrovana zadruga z orne
r ò zavezo.
Konkurzni oklic.
Izbrišejo se člani načelstva Anzelm
Razglasitev konkurza o imovini tvrdj^ton, strlič Jakob, Mlinar Anton in Ma'faP- Anton, vpišejo pa člani načelstva: ke »Kotoma« stavbne družbe z o. z. v
jAec Matija, čevljar na Dobračevii -13, Ljubljani, registrovane pod fdirmo P o 
S^Pač Martin, čevljar na Dobračevi 52, tomac stavbna družba z o. z.
Ш * v a n ' 8ev'liar v Stari, vasi 51, in
Konkurzni sodnik: Avsec Anton, sod
«K©lj France, čevljar v Žireh 38.
nik okrožnega sodišča v Ljubljani.
Upravnik mase: dr. Krivic Rudolf, od
Okrožno kot trgovinsko sodišče
vetnik v Ljubljani.
v Ljubljani, odd. III.,
.. Prvi zbor upnikov, pri okrožnem so
dne 13. aprila 1933.
dišču, soba št. 140, dne 20. maja 1933
Fi 13/33 — Zadr. V 41/42.
ob 9. uri.
;
Oglasitveni rok do 18. junija t. 1. na
okrožno sodišče v Ljubljani.
' z b r i s a l i sta se n a s t o p n i
Ugotovitveni narok pri imenovanem
Hl 4
zadrugi:
okrožnem sodišču dne 24. junija 1933. •
ob 10. uri, v sobi št. 140.
Sedež: Gornja Radgona.
Okrožno sodišče v Ljubljani, odd. Ш., :
£ a n dizbrisa:
20.
aprila
1933.
ilo:
& o 8
o d a r 8 k a
dme 10. maja 1933.
'*iiö
!
P
zadruga v Gor! ' Radgoni, registrovana zadruga z
*
.eno zavezo v likvidaciji.
Sa 44/32—40.
1271
4
518. '
°og končane likvidacije.
Okrožno kot trgovinsko sodišče
Konec poravnave.
v Mariboru, odd. III.,
Sklep Sa 44/32—39, s katerim je bila
dne 20. aprila 1933.
od sodišča potrjena poravnava dolžnika
...Fi 71/33 — Zadr. II 57/39.
Laha Ivana, posestnika in kovača v
Lescah štev. 39, je postal pravnomočen
%.\
*
dne 23. aprila 1933.
§ 6 <Ц: Ljubljana.
^ i z b r i s a : 21. aprila 1933
i;Y v^ediio: Splošna Podporna zadruga
.; JuMjafai, reg. zadruga z o. z.
i ^ег nj zabela poslovati.
i< Okrožno kot trgovinsko sodišče
v Ljubljani, odd. III.,
„ dne 18; aprila 1933.
Fi 5/33 - Zadr. X 216/4.

b

Konkurzni razglasi

u.

Popravek.

L Poravnalni stvari Stražišar Matije,
%» U s n i 6 m v Domžalah, Kolodvorska
l 5 »e. tue. oklic Por 7/33—2 od dne
Џ^*]1 - 1933 -> objavljen v pril. k 37.
% 4 J ^ u ž b . lista< z dne 6. maja t. L'
'w°ïa
*«i* Aà §v 4*3 б»>) Popravlja
popravlja vv toliko,
топко, da
u a ssee
Л
dolžnikovo ime pravilno glasiti
Sll^T** Matej<, ne- pa »Stražišar Ma

•*** sodišče
10

v Ljubljani, odd. III.,
dine 8. maja 1983.

Poravnalno postopanje se izreka za
končano.
Okrožno sodišče v Ljubljani, odd. III.,
dne 2: maja 1933.
Sa 28/32—278.
519.

'
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Konec poravnave.
Poravnalno , postopanje . dolžnikov
Kende Ivana in Marije na Bledu je kon
čano. Poravnava pravnomočna dne 25.
aprila 1933.
Okrožno sodišče v Ljubljani, odd. ill.,
dne 25. aprila: 1938.

Razglasi raznih uradov
inoblastev
Štev. 316/prez/33.

1281 3—1

Razglas.
Rektorat univerze kralja . Aleksandra
Prvega v Ljubljani razpisuje mesto
asMenta-pripravnika na kemičnem in
stitutu.
Kandidat mora biti absolviran kemik-

uvi.

tehnik ali kemiknfilozof. Ob enakih po
gojih imajo gospodsje, ki so se že uoejstvovali na kakem univerzitetoem insti
tutu, prednost.
Prošnji je treba priložiti dokumente,
naštete y čl. 3. uradniškega zakona, in
sicer originale ter po dva prepisa vsa
kega originala.
Kompetenti naj pošljejo prošnje rek
toratu do dne 24. junija 1933.
Rektorat univerze kralja Aleksandra
Prvega v Ljubljani,
dne 10. maja 1933.
*
Štev. 2360/33.
134f—8—2

Razpis.
Razpisuje se mesto zdravnika-pripravnika v drž. šolsiki polikliniki v
Ljubljani.
Prosilci morajo izpolnjevati pogoje za
sprejem v d r l službo in imeti dovrše
no zdravniško pripravljaàno
službo
(staž).'
^ Pravilno opremljene prošnje je vložiti pri kraljevski banski upravi Dravske
banovine v Ljubljani, oddelek I. đo
31. maja 1933.
Higienski zavod v Ljubljani,
dne 8. maja 1933.
_

,
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Oglas licitacije.
Središnji ured za osiguranje radnika
održaće u svojim uredskim-prostorijama
u- Zagrebu, Mihanovićeva ul. 3, na dan
10. juna 1933. god.
u 10 sati prije podne ofertalnu licita
ciju za: Izmjenu dosadanjeg kotiovnog
postrojenja Ijevamo željeznih člankastih
kotlova za takove ugradjene sekcionatoe
vodocijevne sa puzajućim roštiljem u
zgradi Središnjeg ureda za osiguranje
radnika u Zagrebu, Mihanovićeva ul. 3.
Kaucija ima se predati na blagajni
Središnjeg ureda za osiguranje radnika
u Zagrebu na dan licitacije najkasnije
do 9 sati prije podne po tačno sačinje
nom spisku sa kopijom, a ponude TI
uručbeni zapisnik Središnjeg ureda za
osiguranje radnika do 10 sati u zape
čaćenom omotu sa oznakom >ponuda za
izmjenu kotiovnog postrojenja u zgradi
Sredašnjeg ureda za osiguranje radnika
u Zagrebu, Mihanovićeva ul. 3< i adre
som pomudjaca.
Ponude sastavljene prema uslovima
i programu imadu se podneti propisno
taksirane po odredbama tar. br. 25 tak
sene tarife dopunjenog Zakona o Tak
sama. Ponudi imadu se predložiti potr
pisani uslovi i program, koje će podatke
svaki interesent na zahtjev dobiti
Ponudjači imaju komisiji predložiti
dokumenta o nadmetačkoj podobnosti,
državljanstvu,
uplaćenom porezu, te poKvsJ3
P ° I o ž e n ° J kauciji, koja iznosi
лТ°~°°- Ponudjene sume za domaće, a
10% za strane.
Kao kaucija može služiti: 1. gotov
novac .ili uložna knjižica kojeg novča
nog zavoda prvog reda; 2. državne ili
državom zagaramtovane obligacije po
kursu odredjenom po Ministarstvu Finansija; 3. založnice ili komunalne ob
veznice, koje je Ministarstvo Finansija

»_

Stav. 8%

.t.ltul. LAJO.
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oglašalo podesnima za kaucije i priznalo
im рирЈаши vrednost; 4. garamtao pi
smo novčanog zavoda prvog reda, koje
je registrovano kod generalnog inspek Posojilnice v Rušah, r. z. z n. z.,
torata Ministarstva Finamsija, kao ovla- ki se bo vršil v nedeljo, dne 21. maja
ščen za izdavanje garantnih pisama, 1933. ob 9. uri zjutraj v gostilni Josipa
samo kao privremena kaucija, koja se
Mule v Rušah.
u roku od 8 dana izmjenjuje sa jedinom
Dnevni red :
od ostalih pomenutih kaucija.
1. Poročilo načelstva.
Ponudjač, kojemu će se radovi povje
2. Poročilo, nadzorstva.
riti ima u roku od 8 dana povisiti kau
3. Potrditev računskega zaključka za
ciju na 10% od pogodjene sume, ako je leto 1932.
domaći, a 20% ako je stranac.
4. Določitev obrestne mere za 1. 1932.
Priznanice na zaradu biljegovaće se
6. Slučajnosti.
sa. 0-5% taksenim markama, a osim
Načelstvd.
toga plaća preduzimač 1% na ime ugo
*
vorne takse od zarade, te sve ostale za
'
1261'
konom propisane državne, banovinske
i samoupravne dažbine i takse.
Središnji ured za osiguranje radnika
pridržava sebi pravo prihvatiti ponudu,
ki ga bo imela
koju nadje najpovoljnijom i ako nije
najjeftinija, te nije dužan svoj postupak Tovarna motvoza in vrvarna d. d.
obrazlagati, a može odustati od pojedi
v Grosupljem pri Ljubljani
nih ik ukupnih radova, odnosno poni
dne
29. maja 1933. ob 10. uri dopoldne
štiti licitaciju, bez prava ponudjača na
v posvetovalnici Ljubljanske kreditne
bilo kakovu odštetu.
banke v Ljubljani,
Ponude, koje ne stignu na vreme, koje
s tem-le dnevnim redom:
su nepotpune, nedovljno taksirane, ne
odgovaraju stavljenim uslovima ili stig 1. Poročilo o poslovnem letu 1932. ,
2. Predložitev bilance in računa izgube
nu telegrafski neće se uzeti u obzir.
in dobička za leto 1932.
Za vreme raspisa mogu interesenti
dobiti planove, uslove i program te po 3. Poročilo nadzorstva in podelitev absolutorija upravnemu svetu.
trebne upute za ovu licitaciju kod Sre
dišnjeg ureda za osiguranje radnika u 4. Dopolnilna volitev v upravni svet.
Zagrebu, Mihanovićeva ul. 3/1V i to sva 5. Volitev nadzorstva.
kog dana za vreme uredovnih časova 6. Slučajnosti.
V Grosupljem, dne 10. maja 1933.
uz naplatu od Din 50 po jednom kom
O p o m b a : Vsak delničar, ki se hoče
pletnom primjerku.
udeležiti občnega zbora, mora položiti
Broj: 16.167/1933.
Zagreb, meseca maja 1933. god.
S dni pred občnim zborom svoje del
Središnji Ured Za Osiguranje Radnika nice pri blagajni Ljubljanske kreditne
u Zagrebu.
AZ. banke v Ljubljani; nato se mu izda
legitimacija za udeležbo na občnem
zboru.
Upravni svet.
*
1259
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Vabilo na redni občni zbor.

Vabilo
na XI. redni občni zbor,

Razne objave

Vabilo
na II. redni občni zbor,
ki ga bo imela

»Elektroindustrija« d. d.,
Ljubljana, dne 30. maja 1933. ob treh popoline v
družbeni pisarni v Ljubljani, Gosposvetska cesta št. 13.
Dnevni red:
1. Sklepanje o letnem poročilu uprav
nega sveta.
2. Odobritev letnega računa in bilance,
sklepanje o podelitvi absolu torija
upravnemu svetu.
3. Slučajnosti.
Delnice je založiti najkesneje 6 dar
pred občnim zborom pri družbeni bla
gajni v Ljubljani. Po predaji se izroče
imetnikom delnic izkaznice, ki uprav'čujejo udeležbo na zborovanju. Vsakih
10' delnic daje po en glas. .
V Ljubljani, dne 10. maja 1933.
Upravni svet.

Vabilo
nâ XII. redni občni zbor
Pokojninskega zavoda za
nameščence v Ljubljani,
ki bo v nedeljo, dne 11. junija 1933. ob
10. uri dopoldne v sejni dvorani mest
nega načelstva v Ljubljani.
D nevni red :
1. Poročilo upravitelja.
2. Volitev članov načelstva in njihovih
namestnikov.
3. Poročilo revizorjev za preizkušnjo ra
čunskega zaključka za 1. 1932.
4. Sklepanje o računskem
zaključku
in odvezi načelstva.
5. Izprememba iti 'dopolnitev statuta
Pokojninskega zavoda, kolikor bo' po
trebna z oakom na predistoječo iz
dajo prečiščenega ' teksta zakona o
pokojninskem zavarovanju nameščen
cev (§ 67 finančnega zakona za 1.
1933/1934) in z. ozirom na pravilnik
o draginjskih dokladah.

6. Izprememba pravilnika o d r a g i n j s ^
dokladah.
aa
ö
7. Določitev zneska za podpore po s '
pravilnika o draginj&kiih dokladah.
8. Slučajnosti.
Začasni upravitelj: .
dr. Vilko Baltic s. r.
Opomba: Po § 34., t. 3., statuta Pokoj
ninskega zavoda za nameščence v Ljub
ljani je občni zbor sklepčen, ako je oa
vsake skupine (službodajalcev in_ na
meščencev) navzočna vsaj tretjina izvo
ljenih delegatov.
*
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Poziv upnikom.
Upniki tvrdke Milko Ivan Hribar №..
drug, Ljubljana, agentura in komisijska.,
družiba z o. z. v likvidaciji, s sedežem
v Ljubljani, se pozivljejo po čl. 247. trgzak., da naidalj v treh mesecih od dneva
objave prijavijo svoje zahteve likvioatoriu.
'
Likvidator.
*
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Objava.
. Izgubila sem izpričevalo 2.. razreda
meščanske šole na Jesenicah (Gor.) »» .
;ime: Aver Eia, rodom z Jesenic (Gor.)» ;
in ga proglašam za neveljavno.
, Aver Eia s. t.
*
12вб;

Objava.
Izgubil sem šolsko izpričevalo II. *№ ]
reda realne ' gimnazije v Mariboru, » *;
ime: Maks Berglez, rodom iz P r a g ^
skega. Proglašam gà za neveljavno.
;:
Maks Berglez s. r.

Objava.
Izgubil sem izpričevalo poklicn«^
šoferja št. 39, izdano 10. m a r c a J № i
od komisije za preizkuševanje a v t £ ~ e . |
bilov in šoferjev v Ljubljani na VD"'S
• Furlan Alojzij, rodom iz Želimelj.
I Proglašam ga za neveljavno.
Furlan Alojzij 9. r>

. .*
Razid drustya.

1#1
m

»Čitalnica« Poljčane se je na o b ä ^ J
zboru 14. februarja 1932. v prid &<*«
prostovoljno razšla.
Poljčane, 10. maja 1933,
Ivan ko*ic ». *•' M
učitelj v Poljcaoaß
starosta-Sokol«-

: • *

Objava. .'".
' Izgubil sem vozno' dopustilo. £^S"i
dne 22. julija'1925., št. 2352, od bWJ ф
velikega župana ljubljanske obles^.^j,
ime: ' Predarne- Josip. Proglašam v
neveljavno.
.
Predanic JoeiP 8

Izdala kraljevska banska uprava Dravske banovine, urednik: Pohar Robert v Ljubljani..
Tiska in zalaga: Tiskarna Merkur » Ljubljani} njen, predstavnik: O.Michalek v Ljubljani.

jPojtaina plafeuia т gotovini

KRALJEVINA

JUGOSLAVIJA

S L U Ž B E N I LIST
KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE
40. k o l

V LJUBLJANI, dne 17. maja 1933.

Letnik

IV.

VSEBINA
). Pravilnik za, izvrševanje zakona o kmetijskem kreditu 261. Objave banske uprave o pobiranju oW. troSarin v 1. 1#}B.
z drle 12. JUÖija 1925.
262. Bazne objave iz »Službenih novin<.

1

Uredbe osrednje vlade.
260.
Na..osnovi.Деда.89. zakona o kmetijskem kreditu z
dne. 12.. junija .1925., spravljenega v sklad z uredbo z
dne-2i.'.decembra 1932., št. 77.762/V,'predpisujem ta-le

pravilnik
za izvrševanje zakona o kmetijskem
kreditu z dne 12. junija 1925., sprav
ljenega v sklad z uredbo z dne 21. de
cembra 1932., št. 77.762/V.*
L Občne odredbe.
Člen 1. .
Krajevne zadruge za kmetijski kredit smejo usta
noviti samo kmetovalci, ki razpolagajo polnoveljavno s
svojo imovino. Ustanovitev zadruge ni podložna nobeni
predhodni odobritvi.
Banovinske zadruge smejo ustanoviti samo krajevne
zadruge, ustanovljene po zakonu o kmetijskem kreditu,
spravljenem v sklad z uredbo z dne 21. decembra 1932.**
Člen 2.
Za kmeta se mora smatrati:
1. Kdor živi na kmetih in obdeluje zemljo sam ali
s svojo rodbino in sebe in. rodbino poglavitno iz nje
vzdržuje.
,.
Potemtakem ni izločen iz vrst kmetov:
a) kdor se je kot starešina zadruge ali rodbine ali
kot njih poedini član poprijel tudi drugega postranskega

'•№"•

* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
26. marca 1933., št. 68/XX/201. — Upoštevan je tudi po
pravek, objavljen v »Službenih novinah< z dne 11. apri
la 1883., št/82/XXV/254.
, ** Zakon o kmetijskem kreditu gl. »Uradni list«
5t; 214/66 iz 1. 182&J uredbo pa »SAuzheni list« št. 110/15
h 1.1933.

pridobitnega posla, kakor preprodaje, izvoza, hišne indu
strije,, sušenja sliv, kuhanja čežane (pekmeza), žganja
opeke, prevozništva itd., da priskrbi svoji zadrugi a!i
rodbini, ki je obdržala vse znake kmetijskega poklica in
živi poglavitno od njega, več zaslužka;
b) kdor živi stalno na kmetih kot obrtnik: krojač za
kmetske obleke in s kmetskim suknom, kovač, barvar,
kolar, mizar, zidar, ribič itd., toda ima svojo zemljo in
živi poglavitno od nje, pa se bavi poleg obdelovanja
zemlje tudi z obrtnimi posli.
2. Kdor živi v mestu ali trgu, pa obdeluje žemljo
sam ali s svojo rodbino in poglavitno iz tega vzdržuje
sebe. in svojo rodbino.
Člen 3.
Osebe, ki žive na kmetih in se ne bavijo s kmetij
stvom kot glavnim poklicem, smejo biti Člani zadruge,
toda se ne morejo koristiti s kreditom po zakonu o
kmetijskem kreditu.
Člen 4.
, Naloga zadrug za kmetijski kredit je dajati posojila
in dovoljevati kredite članom izključno za ppale kmetij
skega značaja.
..••"....
Zadrugam so zabranjeni vsi ostali posli, razen na
kupa nepremičnin in premičnin (vrednostnih papirjev
in pod.) od njih dolžnikov in prodaje, da izterjajo svoje
terjatve.
Člen 5.
Krajevne zadruge za kmetijski kredit se ustanove z
neomejeno, banovinske zadruge in Zemaljski savez
zadrug za kmetijski kredit pa z omejeno zavezo. V prvem
primeru jamčijo člani zadruge za njene obveznosti soli
darno z vso svojo imovino, v drugem primeru jamčijo
solidarno z deleži in razen tega še ž določeno vsoto, ki
se ustanovi v pravilih zadruge, ki pa ne sme biti manjša
od desetkratnega zneska podpisanih deležev.
V izjavah, ki jih morajo zadružniki ob vstopij v
zadrugo pismeno podati, mora biti vrsta tega jamstva
izrecno navedena.
Člen 6.
Osnovna glavnica zadrug za. kmetijski kredit se
sestavlja iz deležev njih članov.
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Vsak član zadruge mora vplačati pri podpisu deležev
najmanj četrtino vsakega deleža, da se more zadruga
konstituirati, registrirati in pričeti poslovanje.
Glavnica zadruge se povečuje bodisi s pristopom
novih članov k zadrugi bodisi s podpisom novih deležev
bodisi z zvlšbo vsote (zneska) deležev po sprejetem
sklepu skupščine.
Člen 7.
Vsak član zadruge mora podpisati vsaj en delež,
sme pa podpisati tudi večje število deležev. Deleži se
morajo glasiti na Ime in se smejo prenašati samo z
odobritvijo zadruge. Deleži ne smejo biti manjši od
100 dinarjev pri krajevnih in ne manjši od 1000 dinar
jev pri banovinskih zadrugah. Obresti na deleže določa
skupščina, vendar ne smejo biti višje od obresti, ki jih
plačuje zadruga na hranilne vloge.
.. Kolikšen bodi zadru/.niški delež, se mora določiti
» pravili zadruge.
Člen 8.
Ko se krajevna zadruga osnuje in konstituira, se
. mora obrniti do banovinske zadruge, ki je pristojna
za to območje, s prošnjo za sprejem v njeno članstvo
-in za odobritev, da ee sme vpisati v sodni zadružni
register. Prošnji mora zadruga priložiti:
1. zadružna pravila v treh izvodih, ki jih podpi
šeta predsednik in zapisnikar ustanovne glavne skup
ščine in jih overovijo trije skupščinski overovitelji.
2. spisek zadružnikov v treh izvodih z označbo pod
pisanega števila deležev in vplačanih vsot.
8. skupščinski zapisnik o sprejemu pravil, ustano
vitvi zadruge in izvolitvi upravnega in nadzornega od
bora v dveh izvodih.
4. podpise članov upravnega odbora, overovljene pò
pristojnem občinskem ali političnem (policijskem) ali
sodnem oblastvu ali javnem notarju, v dveh izvodih. '
5. pristopno izjavo, a katero stopa v članstvo bano
vinske zadruge.
Ko sprejme banovinska zadruga novo osnovano kra
jevno zadrugo v svoje članstvo, pošlje prošnjo za regi
stracijo z vsemi prilogami in s svojim odlokom o spre
jemu dotične krajevne zadruge v članstvo pristojnemu
sodišču zaradi njenega vpisa v sodni zadružni register.
Ko prejme sodišče to prijavo s prilogami, overovi
prepis pravil,, postavi nanje potrdilo, da so vpisana v
sodni zadružni register, in jih vrne banovinski zadrugi.
Odredbe tega člena veljajo tudi za banovinske za
druge, le da se nova banovinska zadruga ne mora
ustanoviti brez predhodne odobritve Zemeljskega saveza
ladrug za kmetijski kredit.
Člen 9. .
O sprejemu krajevne zadruge v Članstvo banovinske
ladruge more izdati ta zadruga odločbo šele po izteku
meseca dni pd dne, ko se je pri njej vložila prijava.
Banovinska zadruga vpiše krajevno zadrugo v svoj zadružnilki spisek, ko prejme odlok o njeni registraciji
pri sodišču.
Po potrditvi pravil objavi sodišče v >Službenih novinah« ali y službenem listu dotične banovine, da je za
druga vpisana v sodni zadružni register.
V tej objavi je treba navesti:
1. dan, ko so zadružniki podpisali pravila;
2. firmo in sedež zadruge;
8. predmet podjetja;
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... 4. vrsto jamstva zadružnikov za obveznosti zadruge;
5. imena in stanovališče članov upravnega odbora;
6. kako se bodo objavljali sklepi zadruge;
7. zaporedno .številko, pod katero je zadruga vpisana
v sodni zadružni register.
Člen 10.
Zadruga-obstoji pravno, ko se vpiše pri pristojnem
sodišču v sodni zadružni register, in sme odslej vrMti
vse imovinsko-pravne posle, t. j . sme pridobivati in odsvajati imovinske pravice.
. , Člen 11.
Kdorkoli želi' vstopiti po potrditvi pravil v zadrugo
kot član, mora zaprositi za sprejem v članstvo.
Če se sprejme v zadrugo, mora predložiti zadrugi
pristopno izjavo, potrjeno po pristojnem političnem (po
licijskem) ali sodnem oblastvu ali javnem notarju, da so
mu zadružna pravila znana in da prevzema jamstvo po
njih. V zadrugo sprejeta oseba postane, zadružnik tistega
dne, ko preda zadrugi tako izjavo.
Zadruga mora voditi spisek svojih zadružnikov.
•

Člen 12.

V pravilih se ne smejo vršiti izpremembe, ki bi na
sprotovale členu 7. zakona o kmetijskem kreditu, sprav
ljenega v sklad z uredbo z dne 21. decembra 1932. Druge
izpremembe pravil bodisi krajevnih bodisi banovinskih
zadrug se morajo prijaviti, ko jih po predhodnem zasli
šanju pristojne banovinske zadruge odobri Savez zadrug
za kmetijski kredit, sodišču zaradi vpisa v sodni zadružni
register.
Tej prijavi se morajo priložiti dva prepisa skupščin-,
skega sklepa o izpremembah in 'dopolnitvah pravil in
odobrilo po predhodnem odstavku.' •
Ko sodišče to prijavo prejme, overovi en prepis
sklepa o izpremembah in dopolnitvah .pravil, potrdi na
njem, da so izpremembe in dopolnitve vpisane v sodni
zadružni register, in ga vrne zadrugi. Drugi prepis
sklepa o izpremembah in odobritvah pravil ostane pri
sodišču.
Sodišče objavi te izpremembe in dopolnitve v služ
benih novinah< ali v službenem listu dotične banovine.
Noben sklep o izpremembah in dopolnitvah pravil
nima pravne vrednosti, Če se te ne vpišejo prej v sodni
zadružni register.
II. Krajevne zadruge za .kmetijski kredit. ,
Člen 13.
Krajevno zadrugo lahko ustanovi najmanj 20 kmetov.
V krajevno zadrugo se smejo vpisati za člane tudi
kmetijske združbe, ki se bavijo z nabavo kmetijskih, pro
izvodnih sredstev kakor tudi s skupno proizvodnjo, pre
delavo in prodajo kmetijskih proizvodov.
Za kmetijska proizvodna sredstva se smatrajo vsa
tista orodja in tvarine, ki služijo za povečanje in izbolj
šanje kmetijske proizvodnje: priprave, stroji, orodje za
obdelovanje zemlje, za zdravljenje rastlin in živali, za
spravljanje posevkov (košnjo in Žetev) in obiranje sadja,
za čiščenje, izboljšanje, sortiranje in razredovanje kmè- "-'
tijskih proizvodov, tvarine za ојабапЈе zemlje in poveča
nje njene plodnosti (gnojila), tvarine za ubranitev^ in
zdravljenje rastlin in živali od bolezni in škodljivcev itd.1
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Člen 14,

Naloga krajevnih zadrug je:
1. dajati članom zadružnikom Tcratkoročna In sred
njeročna posojila za razvoj, izboljšanje in pocenitev kme
tijske proizvodnje;
2. odobravati kredite članom zâ finansiranje poslov,
ki so v zvezi z nabavami kmetijskih proizvodnih sred
stev kakor tudi s skupno proizvodnjo, hrambo, predelavo
in prodajo kmetijskih proizvodov;
3. sprejemati hranilne vloge od članov kakor tudi
od nečlanov;
4. nadzirati uporabo danih posojil in kreditov.
. '• Natančnejše odredbe o dajanju kreditov, o poslovanju
z vlogami kakor tudi o sestavljanju letnega in mesečnih
računov predpišejo krajevne zadruge s svojimi pravili,
odnosno s poslovnikom.
Člen 15.
Če se pokaže- na zadružnem ozemlju že obstoječe
krajevne zadruge* ki obseza dve ali več občin, potreba
po izločitvi iz stare in'ustanovitvi nove krajevne zadruge,
se mora dobiti o tem predhodna odobritev od banovin
ske Zadruge za kmetijski kredit.
, Zapisnik skupščine, ki je sklenila izločitev in usta
novitev nove zadruge, je sestaviti v dveh izvodih; enega
dobi stara zadruga, drugega pa ustanovitelji nove za
druge.
Zoper rešitev banovinske zadruge se sme pritožiti
nezadovoljna stranka na Zemaljski savez zadrug za kme*
tijski kredit, čigar odločba je dokončna.
Če se pa ta odobritev dobi, mora stara krajevna
zadruga spraviti svoja pravila v sklad s tako izvršeno
teritorialno izpremembo.
Novo ustanovljena zadruga se kot taka lahko regi
strira pri sodišču po dobljeni odobritvi banovinske za
druge šele, ko prijavi glede na zmanjšano ozemlje stara
zadruga izpremembo pravil pristojnemu sodišču; ta pri
java se mora izvršiti najkesneje v treh mesecih.
'
Pò vpisu v register pri sodišču se prijavi novo usta
novljena zadruga pri banovinski zadrugi za sprejem v
članstvo in sme, ko jo ta v članstvo sprejme, začeti
evoje poslovanje lete, ko prevzame od prejšnje zadruge
in prenese nase vse obveznosti, ki so jih dotlej imeli
zadružniki, ki ustanavljajo novo krajevno zadrugo.
Člen 161 '
Če 8e hočeta dve krajevni zadrugi za kmetijski
kredit/spojiti v eno zadrugo, se mora dobiti o tem pred
hodna odobritev banovinske zadruge za kmetijski kredit.
: V ta namen morata skupščini zadrug, ki se spajata,
sprejeti sklep, iz katerega se da točno razvideti, skakšnimi pogoji: ee naj to spajanje, izvrši.
• ,, Zapisnik skupščine zadrug s sklepom o spojitvi je
•predložiti banovinski zadrugi v odobritev.
Če banovinska zadruga spojitve ne odobri, se sme
nezadovoljna stranka pritožiti na Zemaljski savez zadrug
za kmetijski kredit, čigar odločba je dokončna.
•
' • Če se pa dobi' ta odobritev, mora spraviti novo
ustanovljena zadruga svoja pravila v sklad z izvršenimi
izpremembami in predložiti svoja pravila pristojnemu
-wdiScu *aradi vpisa y sodni zadružni register. Ko se vpi-šejo pravila novoustanovljene zadruge v sodni zadružni
ragjeter, izbriše pristojno sodišče obe prej obstoječi za
drugi, ki sta se spojili* iz registra,.

Novo ustanovljena zadruga sme začeti poslovati šele,
ko prevzame od obeh prejšnjih krajevnih zadrug vse
njune obveznosti in vso njuno imovino.
Člani spojenih zadrug postanejo člani novo ustanov
ljene zadruge z vsemi pravicami in obveznostmi po pra
vilih te zadruge.
Likvidacija prestalih zadrug še ne izvrši.
Člen 17. '

:

Obstoječe kreditne organizacije kmetovalcev: >zemljoradničke kreditne zadruge«, ">seoske blagajne«, >veresijske udruge«, >seljačke kreditne kooperativne' organi
zacije« (kmetiške kreditne zadruge ali hranilnice in po-;
sojilnice) itd., ki so zasnovane na deležih (ne pa na del
nicah), ne smejo biti članice ne krajevnih ne banovinskih'"
zadrug. Te organizacije pa se smejo po sklepu svojih
skupščin pretvoriti v krajevne zadruge in se koristiti s
kmetijskimi krediti; vendar se morajo v tem primeru
prilagoditi zakonu o kmetijskem kreditu, spravljenemu-.* ;
sklad z uredbo z dne 21. decembra 1932., in temu pra
}
vilniku.
•• '
Vsekakor morajo Člani tako ustanovljene krajevne.,
zadruge podpisati in vplačati deleže, kakor je določeno '
s členom 6. tega pravilnika.
Če se žele pretvoriti take organizacije v krajevno' 1
zadrugo, se morajo prijaviti pri pristojni banovinski za* '
drugi zaradi predhodne odobritve.
Zaradi oprave likvidacije morajo sestaviti take orga
nizacije bilanco, iz katere se dajo pregledno videti njih'
imovina in dolgovi.
V vsakem primeru pa morajo likvidirati svoja imo
vinska razmerja proti osrednji ustanovi, katere članice
so dotlej bile.
,
Likvidacija ostalih obveznosti se lahko izvrši tako,
da se prenesejo preostala aktiva in pasiva na novo
ustanovljeno krajevno zadrugo ali pa da se imovina
vnovči in obveznosti izplačajo, presežek imovine pa, ki
preostane, prenese na novo ustanovljeno zadrugo.
Če imovina za poravnavo teh obveznosti ne zadošča,
mora zadruga predhodno najti pokritje za ta manjek. .
Člen 18.
Zadruga si mora prizadevati, da poravnava svoje
potrebe v denarju prvenstveno iz svojih lastnih virov in
hranilnih vlog.
Zato mora zadruga pri svojih zadružnikih skušati
vzbuditi in gojiti smisel za varčevanje.
Zadruga mora ustanoviti stalno hranilno vlaganje kot
obvezno za vse zadružnike in delovati na to, da se uvede:
navadno in dečje hranilno vlaganje..
Obresti, ki jih plačuje zadruga na njej poverjeni
denar, morajo biti manjše od obresti, ki jih računi svojim
članom za posojila.
Člen 19.
Vsaka krajevna zadruga za kmetijski kredit mora
dovoliti pregled (revizijo) svojega celoletnega poslovanja
in delovanja revizorju pristojne banovinske zadruge, od
nosno Zemaljskega saveza zadrug za kmetijski kredit.
Pregled vsake krajevne zadruge se mora po možnosti
izvršiti., vsaj enkrat na leto.
. . . . . .
Člen 20.
Člani upravnega in nadzornega odbora kakor tudi
tajnik-blagajnik krajevne zadruge morajo dajati revizorju
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resnične, točne in popolne podatke in pojasnila o vsem,
česar je treba, da se izvrši pregled (revizija) pravilno.
Med revizijo sme sklicati revizor sejo upravnega in nad
zornega odbora, posebej ali skupno, da se kar najbolje
pouči o stanju in poslovanju v zadrugi.
Ćlen 21.
Revizor mora sestaviti o vsakem pregledu poročilo
v dveh izvodih; v poročilu mora navesti pripombe glede
delovanja in poslovanja zadruge, zlasti pa, ali je storila
zadruga kakšna dejanja zoper zakon o kmetijskem kre
ditu, zoper ta pravilnik ali zoper svoja pravila, ali vodi
reden spisek zadružnikov kakor tudi, ali se je ravnala
zadruga po pripombah prej izvršenega pregleda.
En izvod tega poročila izroči revizor proti potrdilu
predsedniku upravnega odbora dotične zadruge, ki ga
mora predložiti prvi prihodnji seji nadzornega odbora;
drugi izvod pa je izročiti obenem s tem potrdilom pri
stojni banovinski zadrugi za kmetijski kredit.
Banovinska zadruga mora zahtevati od dotične kra
jevne zadruge, naj postopa v roku, ki ga ji odredi, po
pripombah, ki so navedene v revizorjevem poročilu.
Če banovinska zadruga spozna, da nasprotuje poslo
vanje v kakšni zadrugi zakonu o kmetijskem kreditu,
spravljenemu v sklad z uredbo z dne 21. decembra 1932.,
mora vložiti tožbo pri pristojnem sodišču.
Upravni odbor dotične krajevne zadruge postavi na
dnevni red prve prihodnje skupščine čitanje, revizor
skega poročila in odločbo banovinske zadruge ter svoje
predloge, kako naj se ustreže tistim pripombam, ki jih
sam ni.mogel izvršiti v mejah svoje pristojnosti.
Čitanje poročila in odločbe se mora opraviti na skup
ščini pred glasovanjem o odobritvi letnih končnih raču
nov, o razrešnici in o volitvi članov upravnega in nad
zornega odbora.
Če skupščina z večino glasov predlogov upravnega
odbora ne odobri ali če ne postopa zadruga po odločbi
banovinske zadruge za kmetijski kredit, sme banovinska
zadruga skladno s členom 10. zakona o kmetijskem kre
ditu, spravljenega v sklad z uredbo z dne 21. decembra
1932., razrešiti od dolžnosti člane upravnega in nadzor
nega odbora in tajnika-blagajnika, in na njih mesto po
staviti druge člane upravnega in nadzornega odbora in
drugega tajnika-blagajnika, ki vrše svoje dolžnosti do
prihodnje skupščine.
Razrešeni člani upravnega in-nadzornega odbora in
razrešeni tajnik-blagajnik se smejo pritožiti zoper odloč
bo banovinske zadruge na Zemaljski savez zadrug /.a
kmetijski kredit v 15 dneh; ta izda dokončno odločbo.
' -

.: '

Člen 22.

Stroške pregleda krajevnih zadrug za kmetijski kre
dit trpi pristojna banovinska zadruga, razen če krajevna
zadruga sama revizijo zahteva.
Člen 23.
Poslovno leto zadruge se začne d*ne 1. januarja in
ee konča dne 31. decembra vsakega ' letal Za zadruge, ki
se ustanove v prvem polletju, se začne poslovanje za
prvo leto z dnem, ko se pri pfistojnem sodišču pravila
pbtrde in vpišejo v sodni register, pa do dne ; 3i. decem
bra istega leta. Če-se ustanove zadruge v-drugem pol

letju, se izkaže poslovanje do konca leta v letnem računu
naslednjega leta.
Ob koncu vsakega letä mora sestaviti zadruga letni
račun po določbah svojih pravil in poslovnika in navo
dilih banovinske zadruge in njenih revizorjev.
Krajevna zadruga mora imeti svojo redno letno glav
no skupščino najkesneje do dne 31. marca vsakega leta.
Člen 24.
Rezervni sklad služi za to, da se pokrivajo iz njega
izgube, ki jih ima zadruga pri poslu, ki je bil pravilno
započet in izvršen, a se je končal z izgubo.
Zadružniki nimajo osebne pravice do tega sklada niti.
ne morejo zahtevati, naj se sklad razdeli, Če zadruga: pre
stane.
Če zadruga prestane, se izroči njen.rezervni sklad,
odnosno njena imovina banovinski zadrugi v hrambo.
Če se ustanovi na istem zadružnem ozemlju nova .kra
jevna zadruga in postane članica banovinske zadruge,
mora ta prenesti nanjo rezervni sklad, odnosno imovino
stare krajevne zadruge.
Če rezervni sklad ne zadošča, da se pokrije izguba,
ki jo ima zadruga pri poslu, ki se je pravilno započel
in izvršil, a se je končal z izgubo, morajo nadomestiti
man jek vsi zadružniki solidarno s posebnimi vplačili po
sklepu skupščine. " '
•:'";'
Člen 25.
Vsako leto morajo poslati krajevne zadruge bano
vinski zadrugi te-le podatke:
1. pregled svojega poslovanja iz predhodnega leta s
končnimi letnimi računi in vsemi potrebnimi prilogami,
ki jih je skupščina odobrila;
s
2. prepis zapisnika o svojih skupščinah.
III. Banovinske zadruge za kmetijski kredit.

.

Člen 26.
Naloga banovinske zadruge je:
1. propagirati in podpirati ustanovitev novih krajev
nih zadrug za kmetijski kredit in vzdrževati enotnost .v
njih delovanju in poslovanju;
2. razporejati vsote, ki jih jim država, banovina ali
Savez zadrug za kmetijski kredit da na razpolago ali
dodeli za podeljevanje kreditov;
3. sprejemati hranilne vloge, ki jih jim poverijo kra
jevne zadruge ali druge osebe in naprave;
4. podeljevati kredite svojim članicam krajevnim za
drugam za njih kreditno poslovanje, dajati dolgoročna
hipotečna posojila članom svojih krajevnih zadrug proti
jamstvu teh zadrug, podeljevati kredite centralnim kme
tijskim združbam (zvezam kmetijskih zadrug, kmetijskim
družbam, zvezam agrarnih zajednic in podobnim ustano
vam) za finansiranje poslov, ki so v zvezi z nabavljanjem
proizvodnih kmetijskih sredstev kakor tudi 9 skupno pro
izvodnjo, hrambo, predelavo in prodajo kmetijskih pro
izvodov;
,•
5. vršiti pregled poslovanja (revizijo) pri krajevnih
zadrugah za kmetijski kredit kakor tudi voditi nadzor«
stvo nad vsemi ustanovami, ki dobivajo preko njih kre
dite po zakonu o kmetijskem kreditu, spravljenem v
sklad z uredbo z dne 21. decembra 1932.
.. ( .
;
Podrobnejše odredbe o dajanju kreditov,: o poslova
nju z vlogami kakor tudi o sestavljanju letnega in* mesecV
nih računov predpišeio bnnovineke zadruge 1 s svojimi
pravili, odnosno s poslovnikom..
• ;'.''.ч';!?„
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Člen 27.

Članica banovinske zadruge za kmetijski kredit
lahko postane:
1. vsaka krajevna zadruga, ki podpiše vsaj en delež;
2. vsaka osrednja kmetijska združba, ki podpiše ene-,
ga ali več deležev.
Med osrednje kmetijske združbe se štejejo: zveze
zemljoradniških zadrug in agrarnih zajednic, kmetijske
družbe in druge kmetijske organizacije, ki so jim namen
skupno nabavljanje sredstev in orodja za kmetijsko pro
izvodnjo ali proizvodnja, hramba, predelava in prodaja
kmetijskih proizvodov ali razne vrste kmetijskih zavaro
vanj'in ki. imajo v-svoji zvezi najmanj 20 članic (zadrug,
podružnic itd.).
Če ima kakšna osrednja kmetijska združba manj
ko 20, toda več ko 10 članic, odloči o njenem sprejemu
v članstvo banovinske zadruge po zaslišanju banovinske
zadruge Savez zadrug za kmetijski kredit.
-Banovinske zadruge za kmetijski kredit smejo spre
jeti v svoje članstvo samo tiste krajevne zadruge, od
nosno kmetijske združbe, ki imajo svoj sedež na njenem
ozemlju.
Člen 28.
č e hoče stopiti kakšna osrednja kmetijska združba
v članstvo banovinske zadruge, se mora obrniti s pis
meno prošnjo do upravnega odbora banovinske za
druge.
1. Osrednja kmetijska združba mora priložiti prošnji:
a) po en izvod svojih pravil in poslovnika s po
slednjo letno bilanco in mesečnim računom;
b) pri kooperativnih združbah sodno potrdilo o vpisu
članov uprave v sodni register, za ostale združbe pa
spisek članov upravnega in nadzornega odbora z
njih naslovi in poklicem;
2. spisek zadrug, podružnic, zajednic z označbo šte
vila Članov v njih in izpiskom — pregledom njih imo
vine in dolga.
'3. sklep skupščine o vstopu, v članstvo banovinske
zadruge.
Če upravni odbor banovinske zadruge prošnjo kme
tijske združbe odbije, se ta lahko pritoži v mesecu dni
na Zemaljski savez zadrug za kmetijski kredit, ki izda
dokončno odločbo.
'

člen 2Г

Če se naj-ustanovi v območju ene banovinske'za
druge, ki obseza več banovin, kakšna nova banovinska
zadruga po členu 25. zakona o kmetijskem kreditu,
spravljenega v sklad z uredbo z dne 21. decembra 1932.,
odloči o tem Zemaljski savez zadrug za kmetijski krediti
Ko se odobritev dobi, mora spraviti stara banovin
ska zadruga svoja pravila v sklad s takó izvršeno teri
torialno izpremembo.
Zapisnik o skupščini pooblaščencev krajevnih za
drug, ki jo skliče Zemaljski savez zadrug za kmetijski
kredit i n ; k i je izdala odločbo o-izločitvi in ustanovitvi
nove banovinske zadruge, je voditi v dveh izvodih; ene
ga teh dobi banovinska zadruga,, drugega pa ustanovi
telji nove zadTuge.
Novo ustanovljena, banovinska zadruga se sme re
gistrirati kot taka pri sodišču šele, ko prijavi glede na
zmanjšano ozemlie stara zadruga pristojnemu sodišču
izpremembo pravil.

Po vpisu v register pri sodišču sme začeti novo
ustanovljena zadruga poslovati šele, ko prevzame od
prejšnje zadruge in prenese nase vse obveznosti, ki so
jih imeli dotlej zadružniki, ki ustanavljajo novo banovin
sko zadrugo.
Sedež novo ustanovljene banovinske zadruge mora
biti na sedežu kraljevske banske uprave.
Člen 30.
Posle banovinske zadruge vodi upravnik po navo
dilih upravnega odbora.
Upravnika voli upravni odbor in ga nadzira pri
poslovanju.
Upravnik mora biti oseba, ki je dovršila najmanj,
srednjo strokovno ali srednjo šolo in ima poleg tega
najmanj petletno zadružno ali bančno prakso ali držav
no službo. Za dosedanje direktorje oblastnih zadrug, ki,,
so se zatekli na teh položajih, ti predpisi niso obvezni. Odločbe upravnega odbora banovinskih zadrug o
izvolitvi kakor tudi o razrešitvi upravnika pregleduje
in potrjuje Zemaljski savez zadrug za kmetijski kredit,,
čigar odločba je dokončna.
Ostalo službeno osebje zadruge (knjigovodjo, revi
zorja, blagajnika itd.) postavlja up javni odbor ha uprav
nikov predlog.
Zemaljski savez zadrug za kmetijski kredit pred
piše z uredbo vee pravice in dolžnosti upravnikove in
službenega osebja kakor tudi, kako se to postavlja in
kako se odpušča.
Člen 31.
Samoupravne in druge naprave smejo precteisatl
za vsote, ki jih določijo v svojih proračunih banovin
skim zadrugam za okrepitev virov, iz katerih bi se po
deljeval kmetijski kredit, pogoje, po katerih dajo denar
banovinski zadrugi, in označiti namen uporabe, ki
sme biti samo podpiranje ali pocenitev kmetijskega
kredita/
Take vsote prejmejo banovinske zadruge po od
ločbi svojega upravnega odbora in se ne smejo upora
biti za drug namen ali ob drugih pogojih, nego je do
tična ustanova predpisala,
:
'
Člen 32.
Odredbe člena 23., prvega in drugega odstavka, ve
ljajo tudi za banovinske zadTUge. Banovinska zadruga
mora imeti svojo redno letno skupščino najkesneje do
dne 30. aprila vsakega leta.
Od ostvarjenega čistega dohodka vloži zadruga tri
četrtine v svoj rezervni sklad, poslednjo četrtino pa
vloži v poseben sklad za vzdrževanje šol in tečajev, za
izobražanje osebja krajevnih zadrug, za populariziranje
kmetijskega kredita in za; pospeševanje kmetijstva.
Člen 33.
Rezervni sklad služi za to, da se pokrivajo iz njega
izgube, ki jih ima zadruga pri poslu, ki se je pravilno
započel, a se je končal z izgubo.
Zadružniki nimajo pravice do. rezervnega, sklada
niti ne morejo zahtevati, naj se ta razdeli, če zadruga
prestane.
Odredbe člena 24., tretjega in četrtega odstavka,
tega pravilnika veljajo tudi za banovinske zadruge; le
da se ob, prestanku banovinske zadruge izroči-njen re^
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servni eklad, odnosno njena imovina Zemeljskemu, saveeu zadrug za kmetijski kredit.

.najmanj en delež za vsako začeto stotico svojih članic,
in častni člani, ki jih izvoli njegova skupščina.

Clen 34.

Clen 38.

Vsako leto morajo poslati banovinske zadruge Ze
meljskemu savezu zadrug za kmetijski kredit te-le
podatke:
1. pregled svojega poslovanja v predhodnem letu s
končnim letnim računom obenem z vsemi potrebnimi
• prilogami, ki jih je skupščina odobrila;
2. prepis zapisnika o skupščinah, ki so jih bano
vinske zadruge v minulem letu imele.
IV. Zemaljski savez zadrug za kmetijski kredit.

Zemaljski savez zadrug za kmetijski kredit vodi
upravni odbor najmanj sedmih članov, ki jih izvoli nje
gova skupščina za tri leta, toda tako, da je vsaka bano
vinska zadruga po možnosti enako zastopana. Stari Člani
upravnega odbora smejo biti vnovič izvoljeni.
Upravni odbor voli izmed sebe predsednika in dva
podpredsednika.
Savez sme imeti tudi svoj izvrševalni odbor, v ka
terega spadata poleg predsednika najmanj dva člana, ki
ju izvoli upravni odbor izmed sebe; ti morajo po mož
nosti živeti v Beogradu ali v njegovi bližnji okolici.

Clen 35.
Naloga Zemeljskega saveza zadrug za kmetijski
kredit je:
1. upravljati vsote, ki mu jih država da na razpo
lago ali dodeli za podeljevanje kreditov,* in porazdeljevati te vsote samo banovinskim zadrugam za kmetijski
kredit;
2. delovati za širjenje zadružne misli, propagirati
• zadružništvo zaradi^ krepitve in povzdige. kmetijstva in
kmetovalcev in vzpodbujati k ustanavljanju zadrug za
' kmetijski kredit ter pripravljati strokovno osebje za
nje s predavanji, tečaji, zadružnimi šolami, listi, knji
gami itd.;
3. vzdrževati enotnost v delovanju in poslovanju za
drug za kmetijski kredit, v kateri namen predpiše enot
ne knjige tako za banovinske kakor tudi za krajevne
zadruge, ter zbirati in objavljati statistiko kreditnega
zadružništva, združenega v Savezu;
4. izvrševati pregled poslovanja (revizijo) pri bano
vinskih zadrugah za kmetijski kredit in po potrebi tudi
pregled poslovanja pri krajevnih zadrugah (supér-revizijo) kakor tudi voditi nadzorstvo nad vsemi krajevnimi
in banovinskimi zadrugami za kmetijski kredit5. skrbeti za pravilno uporabo zakona o kmetijskem
kreditu, spravljenega v sklad z uredbo z dne 21. de
cembra 1932., kakor tudi zastopati, ščititi in pospeševati
koristi tega zadružništva.
Clen 36.
Zemaljski savez zadrug za kmetijski kredit je za
družna ustanova z omejeno zavezo in se mora kot takšna
ustanoviti na deležih, katerih višina ne sme biti manjša
od 10.000 dinarjev. Vsaka banovinska zadruga mora
podpisati najmanj en delež za vsako začeto stotico, svoj ih
članic.
;: .
;
Savez mora imeti svoja pravila, v katerih so natanč
neje odrejene njegove naloge,in način- njih ostvaritve
kakor tudi njegov notranji ustroj.
.: ' ;
Odredba člena 7., točk 1. do 12.Ì zakona o kmetij-,
skem kreditu, spravljenega v sklad z uredbo z dne
21. decembra 1932., veliajo tudi za Zemaljski savez za^
drug za kmetijski kredit.
'
i
Pravila Zemaljskega saveza zadrug za kmetijski
kredit, ki jih potrdi minister za poljedelstvo, se morajo
vpisati v sodni zadružni register.
Clen 37.

i

Člani Zemaljskega saveza zadrug za kmetijski kre-dit smejo biti samo. banovinske zadruge, ki podpišejo

Clen 39.
Nadzor nad posli Zemaljskega saveza zadrug za
kmetijski kredit vodi nadzorni odbor najmanj treh čla
nov, ki jih' izvoli skupščina za tri leta. Stari člani nad
zornega odbora se smejo ponovno izvoliti.
Nadzorni odbor izvoli izmed sebe predsednika.
Clen 40.
Skupščino Zemaljskega saveza zadrug za kmetijski
kredit sestavljajo vsi. člani upravnega odbora banovin
skih zadrug in častni člani Zemaljskega saveza zadrug za
kmetijski kredit.
Pravico glasovanja imajo samo predstavniki bano
vinskih zadrug in .tisti častni člani; ki so Člani uprav
nega odbora Zemaljskega saveza zadrug za kmetijski
kredit..
<*•
Clen 41.
Posle Zemaljskega saveza zadrug za kmetijski kre
dit vodi upravnik, ki ga voli upravni odbor. Za uprav
nika sme biti izvoljen, kdor je dovršil fakulteto kmetij
skih, pravnih ali ekonomsko-finančnih naukov ali visoko
kmetijsko šolo v državi ali v inozemstvu, ki korenito
pozna ustroj zadružništva in se je posebno odlikoval
pri tem poslu ali pa ima prakso iz organizacije Дп voditve kmetijskih ustanov in podjetij.
Upravnik Zemaljskega saveza ne sme biti član
upravnega ali nadzornega odbora Zemaljskega saveza
zadrug za kmetijski kredit.
Revizorje in ostalo potrebno osebje izbira in pred
laga upravnik, potrjuje pa upravni odbor Zemaljskega
saveza. Upravni odbor, Saveza je dolžan predpisati z
uredbo, ki jo mora odobriti njegova skupščina, vse .pra
vice in dolžnosti upravnikove in službenega osebja.ter
način njih, postavljanja in odpuščanja.
Clen 42.

•:

Vsaka banovinska zadruga mora dopustiti revizorju
Zemaljskega saveza zadrug za kmetijski kredit pregled
(revizijo) svojega poslovanja, knjig, döpisovanjaj.b.la'gajne,
vrednostnih papirjev in vseli ostalih listin.in vrednosti,
katere : upravlja, s katerimi razpolaga ali jih ima.'
Pregled poslovanja vsake banovinske -zadruge še
mora izvršiti vsaj'enkrat na leto.
.

' .'"

".'.'.'

Clen 43.

... ''; "':'; '••".'- :vin

•Odredbe člena 20. tega pravilnika veljajo za bano
vinske zadruge za kmetijski kredit, le da se nadomçste
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•

besede: >tajnik-blagajnik krajevne zadruge« z beseda
mi: >upravnik banovinske zadruge«.
Člen 44.
Odredbe člena 21., prvega odstavka, tega pravilnika,
veljajo tudi za banovinske zadruge za kmetijski kredit,
le da vrši revizor Zemeljskega saveza pregled banovin
ske zadruge.
En izvod poročila o izvršenem pregledu banovinske
zadruge izroči revizor proti potrdilu predsedniku uprav
nega odbora dotične zadruge, ki ga mora predložiti prvi
prihodnji seji nadzornega odbora; drugi izvod s tem
potrdilom vred pa izroči Zemaljekemu savezu zadrug za
kmetijski kredit.
Zemaljski savez zadrug za kmetijski kredit mora
zahtevati od dotične banovinske zadruge, da postopa v
roku, ki ga ji odredi, po pripombah, ki so obsežene v
revizorjevem poročilu.
Če Zemaljski savez spozna, da je nasprotovalo po
slovanje v kakšni banovinski zadrugi zakonu o kmetij
skem kreditu, spravljenemu ; v sklad z uredbo z dne
21. decembra 1932., vloži tožbo pri sodišču.
Člen 45.
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zniževanje obrestne mere«. Iz tega fonda podeljuje Zemaljski savez posebne kredite eamo banovinskim zadrugam za kmetijski kredit po pravilniku, ki ga predpiše
upravni odbor Zemaljskega saveza in potrdi minister
za poljedelstvo.
Če se dodelijo Zemaljekemu savezu poleg navedene
dotacije, omenjene v predhodnem odetavku tega «lena,
tudi še druge vsote od države, jih podeljuje po pogojih,
po katerih'so bile njemu dane, toda samo preko bano.vinskih zadrug za kmetijski kredit.
Člen 48.
Zemaljski savez zadrug za kmetijski kredit prevza
me nadaljnje poslovanje >Središne zemaljske pozajmionice« in izvede reorganizacijo >veresijskih udrug« po
zakonu o kmetijskem kreditu, spravljenem v sklad z
uredbo z dne 21. decembra 1932.
Iz sklada »Središne zemaljske pozajmionicec, ki jo
prevzame od Privilegirane agrarne banke, ustanovi Ze
maljski savez zadrug za kmetijski kredit poseben fond,
ki se ukorišča za izvajanje zgoraj omenjenih nalog.
Ko izvrši Zemaljski savez zadrug za kmetijski kre
dit likvidacijo >Središne zemaljske pozajmionicec, vloži
neporabljeno vsoto iz tega fonda v svoj fond za podpi
ranje zadružništva in zniževanje obrestne mere.

Upravni odbor banovinske zadruge postavi na dnev
ni red prve prihodnje skupščine čitanje revizorskega ;
Člen 49.
poročila, odločbe Zemaljskega saveza zadrug za kmetij
Upravni
odbor
Zemaljskega
saveza zadrug za kme
ski kredit, poročila o tem, kar je upravni odbor po potijski
kredit
določi
vsako
leto
najdalj
do konca meseca
krenjenih vprašanjih v svojem področju odredil, in svo
novembra
svoj
proračun
dohodkov
in
razhodkov
za pri
jih predlogov, kako je ustreči tistim pripombam, ki jih
hodnje leto in ga predloži ministru za poljedelstvo •
sam v mljah svoje pristojnosti ni mogel izvršiti.
odobritev.
'
Čitanje poročila, odločbe in predlogov se mora opra
S svojim proračunom predloži Zemaljski savez tuđf
viti na skupščini pred glasovanjem o odobritvi letnih
, končnih računov, o razrešnici in izvolitvi članov uprav proračune banovinskih zadrug za kmetijski kredit s po
ročilom o odrejeni podpori za vzdrževanje teh zadrug
nega in nadzornega odbora.
iz
tistega dela zneska dividende na delnice države ali
Če skupščina predlogov upravnega odbora ne odobri
razredne loterije, ki je za ta namen določen s pravil
ali če banovinska zadruga ne postopa po^dločbi Zemelj
nikom o uporabljanju fonda za podpiranje zadružništva
skega saveza zadrug za kmetijski kredit, sme ta z od
št. 77.726/V z dne 21. decembra 1982*
ločbo svojega upravnega odbora razrešiti člane uprav
nega in nadzornega odbora dolžnosti in postaviti na njih
Člen 60.
mesto druge člane upravnega in nadzornega odbora, ki
;
Poslovno leto Zemaljskega saveza zadrug za kme
vrše svoje dolžnosti do prihodnje skupščine.
Razrešeni člani upravnega in nadzornega odbora se tijski kredit se začne dne 1. januarja in konča dne
smejo pritožiti v 15 dneh na ministra za poljedelstvo, ki 31. decembra vsakega leta.
Konec leta mora sestaviti Savez svoj letni račun.
izda dokončno odločbo.
Čisti dohodek, ki se ostvari med letom, s e mora
Stroške pregleda banovinskih zadrug trpi Zemaljski
uporabiti takole: četrtino vloži Zemaljski savez v svoj
savez zadrug za kmetijski kredit.
rezervni sklad, tri četrtine pa vloži v posebni fond, ki se
sme uporabljati za vzdrževanje zadružnih Sol ali za poČlen 46.
^
pularizacijo kmetijskega kredita ali za pospeševanje
Razen pregleda poslovanja pri banovinskih zadrugah kmetijstva.
sme vršiti Zemaljski savez zadrug za kmetijski kredit ... . R e z e r v n i «klad Zemaljskega saveza zadruga za kme
tudi pregled poslovanja pri krajevnih zadrugah za kme tijski kredit, ki se ne sme razdeliti, služi za to, da po
tijski kredit, kadarkoli spozna to za potrebno. Vsekakor krije Savez iz njega izgube, ki jih ima pri poslu, ki se
vrše revizorji Saveza pregled pri tistih krajevnih za je pravilno započel in izvršil, a se je končal z izgubo.
drugah, katerih predstavniki so člani upravnega in nad
Člen 51.
zornega odbora banovinskih zadrug.
Člen 47.
, ; Iz vsot, ki jih dobiva preko ministrstva za polje
delstvo kot dotacijo iz dividende na delnice Privilegirane
agrarne banke, in to iz tistega dela, ki je namenjen za
Podeljevanje kreditov, ustanovi Zemaljski savez zadrug
*a kmetijski kredit >fond za podpiranje zadruzajstïi in

Ta pravilnik stopi v veljavo, ko se objavi v >Sluïbenih novinah«.
V Beogradu,

dne 21. marca 1983.; št. 17.610/V.
Minister za poljedelstvo
Jnraj Demetrović s. r.

* >Sluibjejii Ust« i\ ШДО il l 1938.

w
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Banove uredbe.
261.

Objave banske uprave
o pobiranju občinskih trošarin
v letu 1933.
II. No. 3152/1.
- Občina Gotovlje, v srezu celjskem, bo pobirala od
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933. na
slednje občinske trošarine:
. a) od 100 1 vina Din 100-—,
., b) od 100 1 vinskega mošta Din 60'—,
v
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 15-—,
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 ? Ljubljani,
dne 6. maja 1933.
II. No. 4094/2.
Občina Radohova vas, v srezu Litija, bo pobirala od
dneva razglasitve v >Službenem listu« v letu 1933. na
slednje občinske trošarine:
a) od 100 1 vina Din 100-—,
' b) od 100 Г vinskega "mošta Din 100*—,.
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 6. maja 1933.

262.

Razne objave
iz „Službenih novin".
Številka 61 z dne 17. marca 1933. (Dopolnitev.)
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne
3. marca 1933. je bil na predlog g. ministra za prosveto
odlikovan z redom Jugoslovanske krone IV. stopnje
V r a b i N i k o , višji ravnatelj moške kaznilnice v
Mariboru.
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne
25. februarja 1933. je bil na predlog g. ministra za pro
sveto odlikovan z redom Jugoslovanske krone IV. stop
nje G a s p a r i Maksim, akademski slikar v Ljubljani.

Številka 77 z dne 5. aprila 1933.
Z odlokom ministra za prosveto z dne 28. februar
ja 1933., O. n. štev. 6579, je bila upokojena na podstavi
§ 104., t. 4., in 106., odst. 2., zakona o uradnikih z dnem
26. aprila 1932. D e r e a n i Olga, učiteljica v Mariboru
in uradnik VIII. položajne skupine.
Številka 78 z dne 6. aprila 1933.
Z odlokom ministra za šume in rudnike z dne
11. marca 1933., štev. 5244, je napredovala pri direkciji
šum v Ljubljani za pomožnega tehničnega manipulanta
IX. položajne skupine Černivec Angela, arhivski
.uradnik X. položajne skupine pri isti direkciji.
Številka 81 z dne 10. aprila 1933.
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne
9. marca 1933., štev. 23120/IIL, je bil upokojen K uha
ric Lovro, davčni inspektor VI. položajne skupine
davčne uprave v Ljutomeru.
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne
9. marca 1933., štev. 23119/III., je bil upokojen Tajnik
J o s i p , davčni inspektor VI. položajne skupine davčne
uprave v Kranju.
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne
22. marca 1933., štev. 6363, je bil upokojen ing. F a s a n .
V l a d i s l a v , šumarski višji svetnik IV. položajne sku
pine 1. stopnje pri šumarskem odseku kraljevske banske
uprave Dravske banovine v Ljubljani. "..'"'
"'.
: ••••
•
-•
:
Prepoved razširjanja in prodajanja. Državno tožil
stvo v Zagrebu je prepovedalo z odlokom z dne
5. aprila 1933., štev. Kns 1059/33, na podstav! čl. 19.
zakona o tisku v zvezi s čl. 3. zakona o izpremembah
in dopolnitvah tega zakona razširjanje in prodajanje
knjige Gena R. Senečića »Film naših dana«, satiričnega
kinoromana o bogovih ljudi enega mesta iz leta 1983.,
ki je tiskana v Zagrebu.
;
Številka 82 z dne 11. aprila 1933. .
Minister za promet je premestil z odlokom z dne
27. marca 1933. po potrebi službe v pošto in telegraf
Poljčane Ljubica Alojzija, p. t. manipulanta X. po
ložajne skupine pošte in telegrafa Ljubljana 1.
Prepoved razširjanja in prodajanja. Državno tožil
stvo v Zagrebu je na podstavi čl. 19. zakona o tisku
prepovedalo z odlokom z dne 24. novembra 1932., štev.
Kns 1017/33, prodajanje in razširjanje knjige Miroslava
Krleža >Hiljadu i jedna smrt«, novele, natisnjene v
Zagrebu.
t
Številka 83 z dne 12. aprila 1933.
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne
15. marca. 1933., 0. štev. 4813, je bil postavljen za eko
noma državne bolnice za ženske bolezni v Ljubljani v
VII. položajni skupini z mesečno plačo Din 910-— m s
položajno doklado Din 500-— Turk Alojz, ekonom
iste bolnice v VIII. položajni skupini.
Številka 84 z dne 13. aprila 1933.
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne
29. marca 1933. je bil odlikovan na predlog ministra za
prosveto ,z redom Jugoslovanske krone V. stopnje
Gabrijelčič F r a n c , učitelj v Murski Soboti.:- ,

Izdaja kraljevska banske uprave Dravske banovine: njen predstavnik in urednik: Pobar Robert v LJubljani
liska in zalaga; Tiskarna »Merkur« v Ljubljani; njen predstavniki Otmar Michälek :» Ljubljani.
-,—v"
ai»i

Sie*. 40.

SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKI BANOVINE
Priloga k 40. kosu IV. letnika z dne 17. maja 1983.

Razglasi kraljevske
banske uprave
VIII. No. 3177/1.

1282-2-2

Razglas.
Gostuničarska' pivovarna d. d. v La
škem je zaprosila za odobritev in upo
rabno dovoljenje za tvornico kvasa v
Laškem na;Marijagraškd cesti. Podrob
nosti nameVavane naprave so označene
v načrtih in tehničnem poročilu.
O tem projektu se na podstavi §§110.
in 122. ob. z., §§ 84, odst. 2., 89., odst
3., gradb. z., zadevnih cestnih predpisov
in § 73. i. si. z. u. post. razpisuje komi
sijski ogled na kraju samem in obrav
nava
na ponedeljek, dne 22 maja 1938.
ob 10. uri
s sestankom komisije na kraju samem;
Interesenti se obveščajo, da so načrti
nameravane napìave razgrnjeni do dneva komisijske obravnave pri podpisanem uradu na vpogled. Morebitne ugovore zoper nameravamo napravo je dò
dneva obravnave vložiti pri kraljevski
banski upravi, na dan obravnave pa v
roke vodjo» komisije. Pomejši ugovori se
ne bodo upoštevali, .temveč se bo o pro
jektu odločilo brez oaira nanje, kolikor
ne bo javnih zadržkov.
Kraljevska baneka uprava Dravske
banovine v Ljubljani,
dne 10. maija 1933.
Po pooblastilu bana
načelnik za trgovino, obrt,in industrijo:
dr. Mam s. r.

umrl. Vsi, ki dimajo kake terjatve do za
puščine, se poživljajo, da jih napovejo
in dokažejo pred tem sodiščem v sobi
.št. 3. ustno
dne 9. junija 1933. ob 10. uri,
ali pa tega dne pismeno.
Upniki, ki svoje terjatve do tega dne
ne bi ustno ali pismeno prijavili, nima
jo pravice do zapuščine, ako bi zaradi
plačila napoivedariiih terjatev pošla.
Sresko sodišče v Laškem/ odd. I.,
dne 10. maja 1933.
E Va 5207/32—9

13Ì7

Dražbeni oklic.
Dne 12. junija 1933. dopoldne
ob osmih bo pri podpisanem sodišču
v sobi št. 16 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga k. o. Vič,, vi. št. -928.
Cenilna vrednost: Din 66.126.
Vrednost pritikline: Din 500*—.
Najmanjši ponudek: Din 28.942*—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
t 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.
Sresko sodišče v Ljubljani,
dne 29. aprila 1933.
*
E 53/33-7
1312

Dražbeni oklic.

ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je habit na uradni deski tèga
sodišča
Sresko sodišče Murska Sobota,
dne 13. maja 1933.
*
E 1083/32-20.
'
1302-2-1

Dražbeni oklic.
Dne 23. junija 1933. dopoldne
ob devetih bo pri podpisanem sodi
šču v sobi št. 26 dražba nepremičnin:
zemljiška knjiga Rečica, vi. št. 194.
Cenilna vrednost: Din 996.600-—.
Vrednost pritikline: Din 6,327-—.
Najmanjši ponudek: Don 668.618-—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž?
benem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi- se ne mogle vec* uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Sresko sodišče v Radovljici,
dne 12. maja 1933.
E 185/33—8.
1264

Dražbeni oklic.
Dne 23. junija 1983. dopoldne
ob devetih bo pri podpisanem sodi
šču v sobi št. 2 dražba nepremičnin:
zemljiška knjiga Stara Loka. vL št. 70.
Cenilna vrednost: Dih 17.312-—.
Najmanjši ponudek;; Din 1L542*—.
Pritiklin ni.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku ; pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki Je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Sresko sodišče y Škofji Loki, odd. L,
dne 6. maja 1933.

Dne 17. junija 1933. .dopoldne ob pol
11. uri bo pri. podpisaroem sodišču v
sobi št. 6 dražba, nepremičnim: zemlji
ška knjiga Stražišče, vi. št. 507, obsto
ječa iz parcel št. lie0/3, hiša z drvarni
co in vodnjakom, pare. št. 1160/2, vrt.
Cenilna vrednost: Dia S^oOO-—.
Najmanjši ponudek : Din 25.667-—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
P 141/33—1
1311 je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
,Oklic.
Hočevar Jože*; posestnik v Brezovici glede nepremičnine y škodo zdražitelja,
E IV 3955/32—12
1175
št. 3 (Stopiče), je vložil zoper Drčarja ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
Franceta, posestnika v Brezovici št. 4,
Dražbeni oklic.
tožbo radi 92 pezov — 1380 Din s pr. oklic, ki ie nabit na uradni deski tega
Dne
23.
j u n i j a 1933. d o p o l d n e
sodišča.
Narok za u&tno iepomo raœpravo se
ob d e s e t i h bo pri podpisanem sodi
Sresko sodišče Kranj,
je doiločil na
šču v sobi št. 27 dražba nepremičnin:
dne 8. maja 1933.
Џ.' junija 1988 ob 8. uri 30 minut,
zemljiška knjiga k. o. Studenci, vlož.
*
3oba št 24,. pritličje.
T».
191,,434.. .:..-,
Ker je bivaliSče Drčarja Franceta ne E100/33-8
1313
Cenilna
vrednost: Din 175.500-"—. ...
znano, se mu postavlja za skrbnika Jarc
Najmanjši
ponudek: Din 87.750--%
Dražbeni
oklic.
Ivan, sodni pristav v pok. v Novem me
Pravice,
ki
bi ne pripuščale dražbe,
Dne 22. junija 1983. ob 9. uri bo pri je priglasiti sodišču,
stu.
' . . • ' .
naj pozneje pri dražpodpisanem
sodišču
v
sobi
št.
18
draž
Sresko sodišče
v Novem mestu, odd. II.,
benem naroku pred začetkom dražbe,
:
ba nepremičnin: zemljiška knjiga k. o. sicer bi se ne mogle več'uveljavljati
: dné 10. maja' 1933.
Barejci, vi. št. 61, 105 in 275.
tfe • •
glede nepremičnine v. škodo vzdražitelja,
Cenilna vrednost: Din 14.741-—.
0 25/33—4
1315
ki je ravnal v dobri veri'
*\
Oklic, s» katerim se sklicu Pritikline:. ni.
V ostalem se opozarja na dražbeni
Najmanjši ponudek: Din 9828-—.
oklic, M je nabit na uradni deski tega
jejo zapuščinski upniki.
ki bi ne pripuščale dražbe, sodišča., ,\
Brinar Rudolf, tovarniški delavec v je Pravice,
priglasiti sodišču najpozneje pri draž-._
Okrajno .sodišče v Mariboru,
tovarni podpetaikov v Gtra&üci pri Rlm- benem
pred začetkom dražbe.
ekih toplicah, je dne 3. mairca 1933. sicer binaroku
dne 23. aprila 1933.
se ne mogle več uveljavljati
> glede nepremičnine v škodo zdražitelja,

Razglasi sodišč
in sodnih oblastev

Шга» go.

E 56/ae-«.
Dražbeni oklic»

Štev. 40.

leoe

Dne 23. junija 1933. dopoldne
ob d e s e t i h bo pri podpisanem sodi
šču v sobi št. 10 dražba nepremičnin:
zemljiška knjiga k. o.. Trebnje, vlož.
št. 358.
Cenilna vrednost: Din 3.331—.
Najmanjši ponudek: Din 2.222-—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče v Trebnjem.
: dne 29. marca 1933.

slopja, gozda, njive in •vinograda ter
pritikjine.
Cenilna vrednost: Din 15.297-45.
Vrednost priitđklLne: Din 1.035-—.
Najmanjši ponudek: Din 15.000-—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbehem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi зе ne mogle več uveljavljati'
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Sresko sodišče Slov. Bistrica,
dne 5. maja 1933.

Vrednost pritikline:,Din 1800—.
Najmanjši ponudek: Din 371.351-30.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče v Mariboru, odd. IV.,
dne 25. aprila 1933. ,
•{j

E IV 359/33.. .

1249

Dražbeni oklic.
E 1369/32—10.

Dražbeni oklic.

1293

Dne 30. junija 1933. dopoldne
ob devetih bo pri podpisanem sodi
šču dražba nepremičnin: zemljiška knji
ga Pobrežje, vi. št. 671, 637.
Cenilna vrednost: Din 47.998'—.
Vrednost pritikline: Din 140—.
Najmanjši ponudek: Din 23.999-—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe, si
cer bi se ne mogle več uveljavljati glede
nepremičnine v Škodo edražitelja. ki je
ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski fega
sodišča.
Okrajno sodišče v Mariboru,
dne 24. aprila 1933.
H*
E 380/33-6.
1248

Dne 26. junija 1933. ob devetih bo
pri .podpisanem sodišču v sobi št. 6
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga
E 331/33-4
1160 Mengeš vi. št. 725, 1004, 1111, 1054.
Cenilna vrednost: I. skupine dinarjev
Dražbeni oklic.
177.650"—, II. skupine Din 14.870*—,
Dne 28. j u n i j a 1933. d o p o l d n e III. skupine Din 5.352-—, IV. skupine
ob poide v e tih bo pri podpisanem so Din 3.705-—, V. skupine Din 134.726-—.
dišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin:
Najmanjši ponudek: I. skupine dinarzemljiška knjiga Vrata, vi. št. 23.
jev 118.433-34, II. skupine Din 9.913-34,
Cenilna vrednost: Din 6.279-—.
III. skupine Din 3.568.—, IV. skupine
Najmanjši ponudek: Din 4.186-—.
2.470-—, V. skupine Din 89.817-34.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž- je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe, benem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
ki je ravnal v dobri veri
V ostalem se opozarja na dražbeni
V ostalem se opozarja na dražbeni
Dražbeni oklic.
okjic, ki je nabit na uradni deski tega oklic, ki je nabit na uradni deski tega
Dne 3. julija 1933. dopoldne ob
sodišča.
sodišča.
poldesetih bo pri, podpisanem sodi
Sresko sodišče v Kamniku,
Okrajno sodišče Marenberg,
šču v sobi št. 6 dražba nepremičnin:
dne
25.
aprila
1933.
'
dne 22- aprila 1933.
zemljiška knjiga Domžale, vi. št. 304.
Cenilna vrednost: Din 404.020-—.
*
*
Najmanjši ponudek: Din 52.010—.
E 104/33—3,
1187
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
E 60/33-13.
1279
Dražbeni oklic.
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražDražbeni oklic.
Dne 30. j u n i j a 1933. d o p o l d n e benem naroku pred začetkom dražbe,
Dne 23. j u n i j a 1933. dopoldne ob ob polenajstih bo pri podpisanem sicer bi se ne mogle več uveljavljati
d e s e t i h bo pri podpdsanem sodišču sodišču v sobi Št. 6 dražba nepremič glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
v eobi št. 2 dražba nepremičnin: zem nin: pritlične hiše in parcele št. 395/7 ki je ravnal v dobri veri.'
travnika, zemljiška knjiga Dobračeva,
V ostalem se opozarja na dražbeni
ljiška knjiga Žabnica, vi. št. 166.vi. št. 380.
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
Cenilna vrednost: Din 31.296-—.
sodišča.
Cenilna vrednost: Din 22.000-—.
Najmanjši ponudek: Шп 20.864-—.
Sresko sodišče Kamnik,
Najmanjši
ponudek:
Din
14.700-—.
Pritiklin ni.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
dne 4. aprila 1983.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe.
$
Je priglasiti sodišču najpozneje pri draž- je priglasiti sodišču najpozneje pri draž1250
benem naroku pred začetkom dražbe, benem naroku pred začetkom dcažbe, E 99/33,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati sicer bi se ne mogle več uveljavljati
Dražbeni oklic.
Çlede nepremičnine v škodo zdražitelja, glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
Dne 4. julija 1933. dopoldne ob
W je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni poldesetih bo pri podpisanem sodi
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni dèski tega šču v sobi št. 5 dražba zemljišč; zemlji
oklic, ki je nabit na uradni deski tega sodišča.
ška knjiga k. o. Polzela. vL št. 380,
.
sodišča.
k. o. Podvrh, vi. št. 138.
Okrajno
sodišče
v
Logatcu,
Sresko sodišče v Skolji Loki, odd. I„
Cenilna vrednost: Din 9.048—.
: dne 29. aprila 1933.
dne 9.. maja 1933.
Najmanjši po'nudçk: Din 6.032—.
*
*
Dražilo se bo po posameznih par
E IV 1964/32—13.
1200 celah, nato vsak vložek zase, končno
E 156/33—10,
1276
oba vložka skupaj. Obvelja oni uspeh
Dražbeni oklic.
dražbe, ki bo ugodnejši.
Dražbeni oklic.
Dne 30. j u n i j a 1933. d o p o l d n e
ki bi ne pripuščale dražbe,
Dne 24. j u n i j a 1933. ob d e v e t i h ob pol desetih bo pri podpisanem je Pravice,
priglasiti sodišču najpozneje pridražbo pri podpisanem sodišču v sobi št. 1 sodišču v sobi štev. 27 dražba nepre benem naroku, pred začetkom dražbe,
dražba nepremičnine: zemljiška knjiga mičnin: zemljiška knjiga Lobnica. vi. sicer bi «se. ne mogle več uveljavljati
Pečka, vL št 168 m 176, obstoječe iz Št/ 21.
i
glede nepremičnine v škodo zdražitelja.
lesene koče št. 32, gospodarskega po
Cenilna vrednost: Din 557.026'95.
ki je ravnal v dobri veri.

Štev. 40.

Sfajan 21,1.

V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče Vransko,
dne 5. maja 1933.
•S;

E 22/33

J042

Dražbeni oklic.
Doe 4. julija 1933 dopoldne ob 9. uri
j>o pri podpisanem sodišču v aobi št. 6
ûraaba nepremičnin: zemljiška knjiga
«. o. Založe, vi. št. 63.
Cenilna vrednost: Din 65.898-65.
Vrednost pritikline: Din 6010-—.
Najmanjši ponudek: Dim 43.938-—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
le priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
«cer bi se ne mogle več uveljavljati
Riede nepremičnine v škodo zdražitelja,
*i je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
°klic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča..
Okrajno sodišče Vransko,
dne 1. maja 1933.
E 1021/32^21.

1306

Dražbeni oklic.
Dne 6. julija 1933. dopoldne ob
" a m i h bo pri podpisanem. sodišču v
°obi št. 6 dražba nepremičnin: zemlji
c a knjiga Sv. Vid. a) vi. št. 1 ter
°) polovica vi. št. 4 in 194.
; a Cenilna vrednost: ad a) Din 78.180—,
,; <l b) Din. 109.774-85.
!
. Vrednost pritikline: Din 10.153-75, ki
. '^zgoraj že všteta.
Najmanjši ponudek: ad a) 52.120—
dinarjev, ad b) Din 73.183-25.
.Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
j"» priglasiti sodišču najpozneje pri draž
enom
naroku pred začetkom dražbe,
Л г °i se ne mogle več uveljavljati
fjeae nepremičnine v škodo zdražitelja,
*4e ravnal v dobri veri.
okli o s t a l e m se opozarja na dražbeni
8*^1 ki je nabit na uradni deski tega
Okrajno sodišče Marenberg,
dne 3. maja 1933.
e

'IV 2979/32-20.

1300

Dražbeni oklic.

,. ß l l e 7. julija 1933. dopoldne ob
<
: J?Y et ih bo pri podpisanem sodišču v
^ i št. 27 dražba nepremičnini zemlji4-,? knjiga Grajska vrata, Orešje, vi. št.
'O? 469. 43, 73, 74.
Cenilna vrednost: Din 2,373.859-37.
prednost pritikline: Din 18.430-—.
tjajmanjši
ponudek: Din 1,397.313-14.
J6 Pri
ra,vice, ki bi ne pripuščale dražbe,
; h6h e i Klasiti
sodišču najpozneje pri dražn
naroku
prede začetkom
dražbe,
8C
s e n e
m
'Ieri
° ß l v e ^ uveljavljati
j. ?e
nepremičnine v škodo zdražitelja,
^ e ravnal v dobri veri.
о\ц. ostalem se opozarja na dražbeni
s ^ Ш -^ nabit na uradni deski tega

\t

'

°krajno sodišče v Mariboru IV.,
dne 29. aprila 1933.

E IV 584/33-8.

"'

Dražbeni oklic.

1299

Sa 1/38—57.
521.

1290

Konec poravnave.
Dne 7. julija 1933. dopoldne ob
polenajstih bo pri podpisanem sodi
Poravnalno postopanje dolžnika Po
šču v sobi št. 27 dražba nepremičnin: vodna Franca, trgovca v Brezmem, je
zemljiška knjiga k. o. Pobrežje, vlož. končano.
,
štev. 882.
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. Ш.,
Cenilna vrednost: Din 26.480-—.
dne 4. maja 1938.
Najmanjši ponudek: Din 13.240-—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
Štev. 316/prez/33.
1281 3—2
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
Razglas.
sodišča.
Rektorat univerze kralja Aleksandra
Okrajno sodišče v Mariboru,
Prvega v Ljubljani razpisuj« mesto
asistenta-pripravnika na kemičnem in
dne 4. maja 1933.
stitutu.
*
Kandidat mora biti absolviran kemikE 196/33-7
1174 tehnik ali kemik-sfilozof. Ob enakih po
gojih imajo gospodje, ki so se že udejDražbeni oklic.
stvovali oa kakem univerzitetnem insti
Dne 13. j u l i j a 1933. d o p o l d n e tutu, prednost.
ob d e s e t i h bo pri podpisanem sodi
Prošnji je treba priložiti dokumente,
šču v sobi št. 5 dražba nepremičnin: naštete y čl. 3. uradniškega zakona, in
zemljiška knjiga Jesenice, vi. št. 634.
sicer originale ter po dva prepisa vsa
Cenilna vrednost: Din 272.220—.
kega originala.
Vrednost pritikline: Din 152.750-—.
Kompetenti naj pošljejo prošnje rek
Najmanjši ponudek: Din 212.485-—.
toratu do dne 24. junija 1933.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
Rektorat univerze kralja Aleksandra
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražPrvega v Ljubljani,
benem naroku pred začetkom dražbe,
dne 10. maja 1933.
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
*
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
Štev. 2360/33.
1247—3—8
V ostalem se opozarja na dražbeni
Razpis.
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Razpisuje se mesto zdravnika-pripravnika v drž. šolski polikliniki v
Sresko sodišče v Kranjski gòri,
Ljubljani.
dne 28. aprila 1933.
Prosilci morajo izpolnjevati pogoje za
9prejem v drž. službo in imeti dovrše
no zdravniško pripravljalno službo
(staž).
Pravilno opremljene prošnje je vloži
ti pri kraljevski banski upravi Dravske
Sa 3/33—7.
banovine v Ljubljani, oddelek I. do
1305
520.
31. maja 1933.
Higienski zavod v Ljubljani,
Potrditev poravnave izven
dne 8. maja 1933.
stečaja.
*
Poravnalna zadeva: Konzumna zadru Štev. 5287/H.
1308
ga v Hrastniku ,ri z. z o. z., registrovana
pod firmo Zadr. 211 z dne 11. septem
Razpis.
bra 1929.
Direkcija državnega rudnika Velenje
Potrjuje se ; poravnava, ki jo je.skle razpisuje na dan 24. maja t. 1. ob 11.
nila poravnalna dolžnica s svojimi up uri dopoldne nabavo 80 m8 smrekovih
niki pri-naroku dne 24. aprila 1933. in in borovih hlodov za žago.
ki določa, da je prvenstvene terjatve in
Pogoji pri podpisani.
zahtevke, ki jih poravnava ne doseza,
Direkcija državnega rudnika Velenje,
prvenstveno plačati v celoti, in sicer
dnesll. maja 1933.
prvenstvene, terjatve v kolikor so ugo
*
tovljene, v kolikor pa niso ugotovljene, Štev. 5284/11.
1307
se zneski sodno založe, ostali upniki pa
Razpis.
dobijo 40% kvoto svojih terjatev, plač
ljivo v 12 enakih mesečnih obrokih, od
Direkcija državnega rudnika Velenje
katerih prvi zapade v plačilo v 10 dneh razpisuje na dan 21. junija 1933. ob
po pravnomočnosti potrditve poravnave. 11. uri dopoldne nabavo 1 elektromotor
Okrožno kot poravnalno sodišče v Celju, ja s stikalom. Pogoji pri podpisani.
odd. L,
Direkcija državnega rudnika Velenje,
dne 9. maja 1933.
dne 12. maja 1933.
*

Razglasi raznih uradov
in oblastev

Konkurzni razglasi

Štev. 4 ^
Ste*. ШВ/Ш.

mio

Razne objave

1298
Äfcsfcaa eiettetrama ijufoijenđka raepdVabilo
sgje dobavo: 3G0.000 M&IHOT ÙE pexgana IX. redni občni zbor,
mfceteega papirja po 100 komadov, perferiranih in »lepljenih т en sveženj.
ki ga bo imela
Oblika računov Зб-бХ1б om.
Tovarna usnja ;.'.,..,''.
Ponudbe je vložiti do 27. maja t. 1.
Franz Woschnagg in sinovi,
pri podpisanem ravnateljstvu v zapr
d. d. v Šoštanju
tem ovoju z napisom: >Poaudfoa za ra
dne
30.
majnika
1938. ob 15. uri v tvorčune«.
nični
pisarni
v Šoštanju.
> r
Pojasnila in vzorci se dobe v pisarni
Dnevni r e d : •
'•
knjigovodstva mestne elektrarne, Kre
kov trg 10/1, daevaio med 10. in 13. uro. 1. Čitanje zapisnika VIII. občnega zbo
ra z dne 23. majnika 1932.
Ravnateljstvo ljubljanskega mestnega 2. Poročilo upravnega sveta o poslov
vodovoda in elektrarne,
nem letu 1982.
doe 13. maja 1933.
3. Predložitev bilance z dne 31. decem
bra 1932.
*
4 Poročilo računskih preglednikov.
bilance za leto 1932. in
Narodna banka 1272 5. Odobritev
sklepanje o kritju izgube.
6. Sklepanje Q odpisu dubioznih terja
kraljevine Jugoslavije
tev.
.'•'.•
7. Izžrebanje in izvolitev upravnih svet
Staaje 8. maja 1938.
nikov.
Aktiva.
Dinarjev
8.
Imenovanje
računskih preglednikov.
\J ptutnft
podloga . 1.933,600.723.79 (— 1,167.587-04) 9. Slučajnosti.
Po § 16. pravil se sme udeležiti del
Devize, ki ni
so v podlogi 27.437.798-68 (+13,329.960-61) ničar glasovanja, ako se izkaže vsàj šest
Kovani no
dni pred občnim zborom, da je redno
vec v nikMu 162,901.425-- (-17,208.968-50) vpisan v delniški knjigi.
Posojila . . 2.327,230.673-20 (-15,789.697-03)
V Šoštanju, dne 12. maja 1933.
Vrednostni
Upravni svet.
papirji . . 15,451.200-*
PrejSnjipredjenüdifavi 1.813,085.707-59 ( + 261.286-41)
1319
Začasni predVabilo
iemi gl. drž.
na r e d n i o b č n i z b o r ,
blagajni . 600,000.000-—
Vrednosti reki ga bo imela
zervn. fonda 58*081.369-60
delniška
družba »Triglav«,
Vrednosti
tovarna hranil v smarci,
ostalih fon
dov . . .
7,924.814-72
dne 31. maja 1933. ob devetih v Celju,
v hotelu >Union<.
Nepren»6ni- 1 5 g 2 3 0 3 8 7 . 5 2 , ,
284.063-24)
Dnevni r e d :
Razna aktiva 67,553.605-20 ( + 5,569.072.98)
1. Poročilo uprave In odobritev bilance
7.162,847.805-20
za leto 1932.
2. Poročilo nadzorništva in podelitev
Pasiva
i
Dinarjev
absolutorija.
Kapital . . 180,000.000-Pravico glasovanja na občnem zboru
Rezervni
imajo le oni delničarji, ki založe vsaj
fond . . .
77,948.596-20 ( + 531.572-05) šest dni pred občnim zborom potrebno
Ostali fondi
9,687.781-71 ( +
647-60) število delnic v družbeni pisarni.
Novčanice v
V Smarci, dne 18. maja 1988.
obtoku . . 4.517,123.266-- (+15,128.470'-)
^Jpravni svet.
Obveze na
*
pokaz . . 925,079^44-09 (-16.275.403-84)
Obveze z ro
1295
kom . . . 1.271,191.124-25 ( - 4,000.000--)
Zveza
gospodarskih
zadrug
Razna nasiva 181.317.193-95 (-11.107.155-64J
za Jugoslavijo v Ljubljani
7.162,347.805-20
vabi na svoj
Obtok In ob
veze . . . 5.442.203.109-09
VIII. redni letni občni zbor,
Celotno kritje . . . 35-34°/0
ki bo dne 25. junija 1933: ob 10. uri
Kritje v zlatn . . . 32'38»/0
dopoldne v dvorani Delavske zbornice
Obrestna mera:
na Miklošičevi cesti v Ljubljani.
Dnevni red:
po eakomptu , , . i < . • • » Z«»"
1. Čitanje zapisnika VII. rednega obč
po lombarda • i • t i f > < • ° »
nega zbora,
2. Poročilo predsedstva»

3. Poročilo tajništva o poslovanju in ra»
дшакејпо zaključku za leto 1932. ten
proračun za leto 1933.
4. Poročilo nadzorstva in sklepanje o
razrešnici.
,
' ,
5. Volitev dveh članov načelstva.
6. Volitev treh članov nadzorstva.
7; Referat o potrebi organizatornega to
gospodarskega dela v zadrugah.
8. Slučajnosti.
V Ljubljani, dne 1. junija 1933.
Načelstvo. — Nadzorstvo.
O p o m b a : Zadruge zastopajo dele
gati, ki :i*majo toliko glasov, kolikor de
ležev ima zadruga vplačanih' pri Zvezi.
Stroške ža delegate nosi vsaka zadruga
sama. ;
Za polovično vožnjo je zaprošeno, do
gati naj si. na odhodni • postaji preskrbe
vodeni!žig in naj voznih listkov ne od
dajajo, l.
1803

Objava.
Izgubil,sem izkaznico o. zaprisegi i&
lovskega čuvaja št. 1Ì401 ž dne 3. septembra 1924. in legitimacijo za nošenje
orožja št. 46 z dne : 3. septembra 1924..
izdani od sreskega načelstva v Kočevju
na ime Auersperg Adolf v OHažuti in iu
proglašam za neveljavni.
Glažuta, dne 13. maja 1983., pošta Do
lenja vas pri Ribnici.
Auersperg Adolf s. r.
.

' • 131*

Objava.
Izgubila sem iapričevailo III. rawed*
reailne gimnazije pri Uršutonkah v Ljut*
ljami na ime Vtida Baitteldmo, rodom i z
Ljubljane. Proglašam ga za neveljavoo*
Battelino Vida s. r.

•*'

1804

Objava.
Izgubila sem odhodno izpričevalo drž;
dvorazredne trgovske šole v Ljubljani
iz leta 1921., izdano na ime: Olga Dularv
rojena v Jurki vasi. Proglašam ga zft
neveljavno.,
" .,•..;:.
Dular Olga s. r
*

Objava,
Izgubila eem izpričevalo III; razred»
zasebne uršulinske gimnazije v Ljublja
ni iz 1. 1931/32 na ime: Lenček Jožice»;
rodam iz LjubJ)jaaie.,
Proglašam ga za neveljavno. ,
Lenček Jožica 9. r.
. . .

;

*

•

Objava.

• ;

Izgubila sem izpričevalo IV. razred*
mestnega dekliškega liceja v L j u b i c
za 1. 1911./1912. na.ime Piščanec E » *
rodom iz,Trsta.
Proglašam ga za neve/javno.
Piščanec Elda s. P

Izdala kraljevska banska uprava Dravske banovine, urednik: Pobar Robert v Ljubljani.
Tiska in zalaga: Tiskarna Merkur X LJubljani; njen predstavnik: Q.Michâlek v LJubljani.

ДОДшпа plafona »v gotovini.

KRALJEVINA

JUGOSLAVIJA

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

V LJUBLJANI, dne 20. maja 1933.

Letnik

IV.

VSEBINA:
263. Pravilnik za obračunsko pobiranje državne trošarine na 265. Odločba o privatnih in dopolnilnih izpitih na sred. šolah.
električni tok v državnih, banovinskih in občinskih elek 266. Objave banske uprave o pobiranju obč. trošarin v 1. 1933.
tričnih centralah.
267. Izpremembe v staležu drž. in banovinskih* uslužbencev
264. Izpremembe in dopolnitve v pravilniku o bolničnih pri
na področju Dravske banovine.
stojbinah za zdravljenje v državnih in banovinskih bol- 268. Odločbi občne seje drž. sveta št. 8890/33.
v 'nicah in bolničnih ambulancah.
269. Razne objave iz »Službenih novin«.

Uredbe osrednje vlade.

Člen 4.

263.
Na osnovi pooblastitve v členih
državni trošarini predpisujem

in 68. zakona o

Letni znesek državne trošarine se določa po podat
kih o prodani električni energiji iz minulega leta.
Člen 5.

pravilnik
za obračunsko pobiranje državne trošarine
na električni tok v državnih, banovinskih in
občinskih električnih centralah.*
Člen 1.
.
Državne, banovinske in občinske električne centrale
morejo izposlovati, če to izrecno zahtevajo, da se pobira
•državna trošarina na električno energijo obračunsko po
potrošku minulega leta na osnovi predpisov tega pravil
nika zato, da morejo svojo tarifno politiko prosto izdelati
in uporabljati .
Člen 2.
Centrale iz člena 1. vlože gorenje zahtevanje ne
posredno, pri ministrstvu, za finance, oddelku za davke.
Tako svoje zahtevanje morajo predložiti centrare najmanj
tri mesece pred. dnem 1. januarja ali dnem 1. julija.
Obračunska odreditev in .pobiranje državne trošarine se
sme začeti samo s temi dnevi.
Odločba ministrstva za finance o obračunskem po
biranju trošarine se mora vročiti centrali najkesneje do
dne 15. januarja, odnosno do dne 15. julija.

Električna centrala mora predložiti komisiji točne
statistične podatke o prodajni in potrošeni električni
energiji v minulem letu, in to:
a) o električni energiji za razsvetljavo in v druge
namene, na katere se pobira po zakonu o; pobiranju
državne trošarine 0-70 dinarja od.kilovatne ure;
b) o električni energiji za pogon in v druge namene,
za katere se pobira po zakonu o pobiranju državne tro
šarine 0-10 dinarja od kilovatne ure;
c) o električni energiji za pogon in druge namene,
za katere se pobira po zakonu o pobiranju državne tro
šarine 0-05 dinarjev od kilovatne ure;
č) o električni energiji, ki ne spada pod določbe
zakona o pobiranju državne trošarine.
Člen 6.
Iz podatkov o prodani električni energiji v minulem
letu, označenih v členu 5. tega pravilnika, ki jih mora
komisija preizkusiti po knjigah centrale, se izračuni letni
znesek državne trošarine po postavkah zakona o pobi
ranju državne trošarine na. električno energijo.
Člen 7.
Tako izračunani znesek državne trošarine predloži
komisija ministrstvu za finance v odobritev.

Člen 3.
Letni znesek državne trošarine ugotovi posebna ko
misija, ki jo imenuje na zahtevanje centrale ministrstvo
za finance. Komisija je sestavljena iz teh-le predstav
nikov: ministrstva za finance, ministrstva za gradbe in
* >Službene novine kraljevine
15. aprila 1933., št. 85/XXVI/262.

enega predstavnika električne centrale. Komisiji pred
seduje predstavnik ministrstva za finance.

Jugoslavije« z dne

Člen 8.

;

Ugotovljeni znesek državne trošarine, ki ga odobri
ministrstvo za finance, plača električna centrala v na
slednjem letu kot akontacijo Za trošarino v tekočem
letu, in to v enakih mesečnih obrokih vsakega prvega
dne v mesecu, vnaprej..

60S

41. kos.
Člen 9.

Po izteku leta, najkesneje pa v mesecu februarju se
mora komisija iznova sestati in ugotoviti dejanski potrošek električnega toka v letu, ki je izteklo, in izračuni
znesek, ki bi se bil moral v tem letu plačati. Po znesku
tega izračuna se mora centrala za presežek, plačan v
tem letu, priznati, ali pa mora centrala doplačati, koli
kor je v tem letu manj plačala.
Člen 10.
Potne in prevozne stroške komisije polože po členu 3.
tega pravilnika električne centrale vnaprej pri svoji bla
gajni po tarifi inženjerske zbornice. Honorar za strokov
no izvedeništvo plača električna centrala po dovršenem
poslu komisije in po tarifi inženjerske zbornice.
Vse te stroške trpi v celoti električna centrala.
Člen 11.
Ta pravilnik stopi v veljavo, ko se razglasi v »Službenih novinah«.
V Beogradu, št. 29.515/1933.
Minister za finance
dr. Milorad R. Dorđević s. r.

264.

Izpremembe in dopolnitve
v pravilniku o bolničnih pristojbinah za zdrav
ljenje v državnih in banovinskih bolnicah in
bolničnih ambulancah.*
Na osnovi točke 5. § 51. finančnega zakona za leto
1932./1933. in § 6. zakona o bolnicah je predpisal gospod
minister za socialno politiko in narodno zdravje z od
ločbo z dne 7. marca 1933., S. št. 3972, naslednje izpre
membe in dopolnitve v pravilniku o bolničnih taksah za
zdravljenje v državnih in banovinskih bolnicah in bol
ničnih ambulancah S. br. 22.000/32 (>Službene novine<
št. 27/IX/80 z dne 6. februarja 1933.):**
Člen 1. — Odredba A/l.—b) se izpreminja in se
glasi:
>b) Pristojbina
na dane.

v III. razredu znaša Din 2 5 —

Člen 2. — Odredba A/2.—b) se izpreminja in se
glasi:
>b) Pristojbina v III. razredu je Din 20-— na dan«.
Člen 3. — Odredba A/2.—c) se izpreminja in se
glasi:
>c) Pristojbina v II. razredu je Din 40'—, v I. raz
redu pa Din 8 0 — na dan, neglede na višino neposred
nega davka, ki ga plačujejo na leto«.
* >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z due
2. maja 1933., št. 98/XXIX/283.
*» Pravilnik gl. »Službeni list« št. 116/16 iz 1, 1933.

Člen 4. — V odredbi B., točki 3., se postavlja v
tretjem odstavku na koncu namesto pike vejica in sedodaja: »kakor tudi pregled in zdravljenje z röntgenom«.
Člen 5. — V odredbi C, prvem odstavku, se po
stavlja na koncu namesto pike vejica in se dodaja: >v
III. razredu«.
Člen 6. — Odredba D., točka 3., se izpreminja in
se glasi:
>3. Člani urada za zavarovanje delavcev, humanitar
nih železniških fondov, bratovskih skladnic in ostalih
ustanov za zavarovanje delavcev in nameščencev morajo
plačati, če se zdravijo v II. ali v I. razredu, za bolnične
stroške razliko med pristojbino za III. razred in pri
stojbino, ki je predpisana za II. ali I. razred.
Aktivni in upokojeni civilni državni in banovinski
uslužbenci, upokojeni častniki in vojaški uradniki, aktiv
ni in upokojeni orožniki kakor tudi rodbine vseh teh
oseb imajo pravico do brezplačnega zdravljenja v vseh
javnih bolnicah v III. razredu; če se pa zdravijo v II.
ali I. razredu, plačajo razliko med pristojbino za
III. razred in pristojbino, ki je predpisana za II. ali
I. razred.
Pristojbine za intervencije, zdravila, obvezila in
ostali material ti ne plačujejo, neglede na razred, v
katerem se zdravijo.«
Člen 7. — Odredba D., točka 5., se izpreminja in
se glasi:
»5. Za dnevničarje in honorarne uslužbence v držav
ni službi plača skladno s § 56. finančnega zakona za
leto 1932./1933. ministrstvo za socialno politiko in narod
no zdravje bolnične stroške za njihovo in njih rodbin
zdravljenje v III. razredu v javnih bolnicah.«
Člen 8. — Odredba D., točka 7., se ukinja in se
namesto nje dodaja nova odredba, ki se glasi:
»7. Rodbine aktivnih častnikov, podčastnikov in redovov nimajo pravice do brezplačnega zdravljenja v civil
nih javnih bolnicah.«
Člen 9. — Odredba D., točka 9., se izpreminja in
se glasi:
»9. Za bolnike siromašnega stanja, ki so podaniki,
tuje države, s katero obstoji medsebojna pogodba o
vzajemnem plačevanju bolničnih stroškov, plača bolnične
stroške za njih zdravljenje v javnih bolnicah v III. raz
redu ministrstvo za socialno politiko in narodno zdravje.«
Člen 10. — V končnih odredbah pod E., postane
prvi odstavek drugi, dodaja pa se nov prvi odstavek,,
ki se glasi:
»Odredbe tega pravilnika ne veljajo za zdravljenje
v kliničnih in vojaških bolnicah v zvezi s § 45. zakona
o bolnicah.«
Člen 11. — Te izpremembe in dopolnitve veljajo od
dne razglasitve v »Službenih novinah«.
V Beogradu, dne 7. marca 1933.; Š. br. 3972.
Minister za socialno politiko
in narodno zdravje
I. Pucelj s. r.

41. kos.

607
265.

II. No. 4013/2.

Privatni in dopolnilni izpiti na srednjih
šolah.*
Po pokazani potrebi in na podstavi § 62. zakona o
srednjih šolah
odločam:
Razveljavlja se drugi odstavek člena 8. pravil o
opravljanju privatnih in dopolnilnih izpitov na srednjih
šolah S. n. br. 14.083/30.
V Beogradu, dne 22. aprila 1933.
Minister za prosveto
It. Stanković s. r.

Občina Podova, v srezu mariborskem d. br., bo po
birala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu
1933. naslednje občinske trošarine:
a) od 100 1 vina Din 70-—,
b) od 100 1 vinskega mošta Din 70-—,
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja,
ruma in konjaka Din 5-—,
č) od goveda nad 1 letom Din 20--*,
d) od goveda pod 1 letom Din 10-—,
e) od prašičev Din 10-—,
f) od drobnice Din 10—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljlani,
dne 10. maja 1933.
H. No. 10.000/1.

Banove uredbe.
266.

• Objave banske uprave
o pobiranju občinskih trošarin
v letu 1933.

Občina Sv. Ana, v srezu mariborskem desni breg,
bo pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu«
v letu 1933. naslednje občinske trošarine;
a) od 100 1 vina Din 100-—,
b) od goveda nad 1 letom Din 10-—,
c) od goveda pod 1 letom Din 5—,
č) od prašičev Din 5*—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 10. maja 1933,

II. No. 5243/3.

II. No. 807/2.

Občina Kočice, v srezu šmarskem, bo pobirala od
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933. na
slednje občinske trošarine:
'
a) od 100 1 vina Din 100-—,
b) od goveda nad 1 letom Din 20-—,
c) od goveda pod 1 letom Din 15-—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 12. maja 1933.

Občina Žusem, v srezu šmarskem, bo pobirala od
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933 na
slednje 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 5-—.

II. No. 9131/1.
Občina Litmerk, v srezu ptujskem, bo pobirala od
dneva razglasitve v >Službenem listu« v letu 1933. občin
sko trošarino na vino po Din 60-— od 100 litrov.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 10. maja 1933.
II. No. 5865/2.
Občina Marija Reka, v srezu celjskem, bo pobirala
od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933.
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 5-—,
'
d) od 100 1 sadnega mošta Din 25-—
e) od goveda nad 1 letom Din 25-—,'
f) od goveda pod 1 letom Din 15-—-,
g) od prašičev Din 15-—.

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 12. maja 1933.

267.

Izprememèe
v staležu državnih in banövinsKifo
uslužbencev na področju Ikavske
banovine.
A. Državni uslužbenci.
Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
vine z dne 5. maja 1933., I. No. 3614/1, je bil premeščen
po potrebi službe Čeh K o n r a d , zvaničnik tretje sku
pine pri sreskem načelstvu v Kranju, k sreskemu načelstvu v Gornjem gradu.

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljublfani,
Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
vine z dne 5. maja 1933., I. No. 1483/4, je bil premeščen
dne 12. maja 1933.
po potreTn službe K o rosa A n d r e j , zvaničnik tretje
0 * »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne' skupine pri sreskem načelstvu y Ljutomeru, k sreskemu
2
- maja 1933., št. 98/XXIX/285.
načelstvu v. Kranju,

41. kos.
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Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
vine z dne 4. maja 1933,, I. No. 2211/1, je bila pre
meščena po potrebi službe K o s N e ž i k a , zvaničnica
druge položajne skupine pri sreskem načelstvu v Dolnji
Lendavi, k sreskemu načelstvu v Kamniku.

Razne obče veljavne
odredbe.

Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
vine z dne 13. maja 1933., I. No. 2211/1, je bila preme
ščena po potrebi službe Kos N e ž i k a , zvaničnica druge
skupine pri sreskem načelstvu v Dolnji Lendavi, k
sreskemu načelstvu v Radovljici.
S tem se izpreminja odlok z dne 4. t. m., I. No.
2211/1, glede premestitve Kosove k sreskemu načelstvu
v Kamniku.

268.

Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
vine z dne 5. maja 1933., I. No. 3616/1, je bila pre
meščena po potrebi službe K r o l l J o s i p i n a , zva
ničnica druge skupine pri sreskem načelstvu v Radov
ljici, k sreski izpostavi v Škofji Loki.
Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
vine z dne 13. maja 1933., I. No. 3616/2, je bila preme
ščena po potrebi službe K r o l l J o s i p i n a , zvaničnica
druge skupine pri sreskem načelstvu v Radovljici, k
sreskemu načelstvu v Ljutomer.
S tem se izpreminja odlok z dne 5. t. m., I. No.
3616/1, glede premestitve imenovane k sreski izpostavi
v Škofji Loki.
Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
vine z dne 5. maja 1933., I. No. 2226/4, je bila pre
meščena po potrebi službe R o s i n a L j u b o m i r a ,
zvaničnica druge skupine pri sreskem načelstvu v Gor
njem gradu, k sreskemu načelstvu v Dolnji Lendavi.
B. Banovinski uslužbenci.
Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
vine v Ljubljani z dne 22. aprila 1933., I. No. 1129/1, je
bila postavljena Č r e p i n k o F e l i c i t a , banovinska
uradniška pripravnica na gospodinjski šoli na Jesenicah,
za banovinsko učiteljico gospodinjske šole v X. položajni
skupini na dosedanjem službenem mestu.
Z odlokom kraljevske banske uprave z dne 24. marca
1933., I. No. 2338/1, je postavljen d r . K o v a č i č J o s i p ,
banovinski višji pristav sedme položajne skupine pri
kraljevski banski upravi Dravske banovine v Ljubljani,
za banovinskega sekretarja VI. položajne skupine na
dosedanjem službenem mestu.
Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
vine v Ljubljani z dne 4. maja 1933., I. No. 3288/2, je
bil postavljen Š k r a b a r F r a n c e za banovinskega
uradniškega pripravnika IX. položajne skupine z meseč
no plačo Din 1320-— pri sreskem cestnem odboru v
Ljubljani, kjer bo. vršil posle tajnika'sreskega cestnega
odbora.

Odločbi
občne seje državnega sveta z dne 14. in
15. marca 1933., št. 8890/33.*
I.
Ob likvidaciji nabav, del itd. je dopustno odbiti po
členu 99. a zakona o državnem računovodstvu po dva
dinarja za tisoč dinarjev na dan samo tedaj, če je zahte
val dobavitelj ali podjetnik podaljšavo roka in se mu
je ta rok podaljšal.
II.
Za oškodovane po vojni v smislu § 254. zakona o
uradnikih se smatrajo vsi tisti državni uslužbenci,
katerim pride redno šolanje v čas, ko univerza zbog
vojne ni poslovala.
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Razne objave
iz „Službenih novin".
Številka 84 z dne 13. aprila 1933.
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne
25. marca 1933., III. štev. 12421, so bili upokojeni:
dr. H u b a d J o s i p , sreski načelnik sreza celjskega v
IV. položajni skupini 2. stopnje; K l o b č i č L j u d e v i t ,
sreski podnačelnik IV. položajne skupine 2. stopnje
sreza celjskega, in M e t l i k a I v o , pomožni sekretar
VI. položajne skupine kraljevske banske uprave Dravske
banovine v Ljubljani.
<
Z odlokom ministra pravde z dne 27. marca 1933.,
štev. 26566, sta bila postavljena: za notarja v Marenbergu G a j š e k K a r e l , notar v Kranjski gori in za
notarja v Kranjski gori dr. P e n k ò F r a n c , notarski
pripravnik v Marenbergu.
Številka 85 z dne 15. aprila Д933.
Z odlokom pomočnika ministra za finance z dne
24. marca 1933., štev. 25528/IIL, je bil. premeščen po
potrebi službe za starešino glavnega oddelka • finančne
kontrole v Dravogradu G o l o b D a v o r i n , . podpoverjenik X. položajne skupine pri glavnem oddelku
finančne kontrole v Ljubljani.
* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
2. maja 1933., št. 98/XXIX/286, kjer je objavljena obšir
na obrazložitev k tema odločbama.

Izdaja kral)pv?k8 banska uprava Dravske banovine: njen predstavnik tn urednik: Pohar Robert v LJubljani.
Tiska in zalaga i Tiskarna >Merkurt;» Ljubljanlj njen predstavnik; Qtmar Michâlek v LJubljani. r

Ster. 41.

SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE
Priloga k 41. kosu IV. letnika г dne 20. maja 1933.

Razglasi osrednje vlade
Razglas o tečajih listin,
izdanih na zlato ali tujo valuto,
veljavnih od 15. maja 1938. dalje.
Ker se vrednost listin, izdanih na zlato
ali tujo valuto, proti dinarju izpreminja, ie
zaradi pravilnega pobiranja taks po zakonu
o taksah in zaradi odrejanja pristojnosti pri
razsojanju določil g. minister za finance z
odločbo, broj II. .59.750 z dne 11. maja
1933. nastopne tečaje, po katerih se morajo
vse listine, ki se elase na zlato ali na tujo
valuto, preračunavati na vrednost dinarja,
ter se morajo po tem znesku pobirati takse
Po zakonu o taksah in odrejati pristojnost
PH razsojanju:
1 napoleondor
1 turška lira
1 angleški lunt . . . .
1 dolar
1 kanadski dolar . . . .
1 nemška zlata marka . .
1 zlat zlot
1 avstrijski šiling . * ...
1 belg
. ,
1 pengö
„
1 braziljski milreis . , ,
1 egiptovski funt
. . .
1 uruguajski pezos . . .
l'argentinski pezos . . .
1 turška papirnata lira «
100 albanskih frankov . .
100 zlatih francoskih fr
100 francoskih frankov . .
100 švicarskih frankov . .
100 italijanskih lir
100 nizozemskih goldinarjev
100 romunskih lejev . . .
100 bolgarskih levov . , •.
100 danskih kron . . , .
}00 švedskih kron . . . .
100 norveških kron . . >
100 pezet
100 drahem
100 češkoslovaških kron . .
100 finskih mark . . . .
100 letonskih lat

Din
„
„
„
„
„
«
„
„
„
„
„
„
„
,.
„
„
„
„
„
„
„
„
,
„
•„
«

218*60
249*193-50
48-80
48-60
13-ô0
6-40
8-—
8"—
9"—
5-30
198-50
30*—
11"—
28"—
1090-—
1110-226*20
1110'302-2315-—
34*—
. 40-—
865"—
1003"990*—
492"32*60
170-60
86*—
1105-50

Tem kurzoim, kd veljajo za čae od 15.
•ђ&ја 1933., se mora do nadaljnje odredbe
podati še 2834% na ime >prima«, uporab•jati pa se morajo tudi v nastopnih prime
rih;
. 1. ko se sprejema kovano zlato — napo{eondori in zlate turške lire — pri državnih
i*agajnah ob plačevanju davkov in drugih
«javnih dohodkov;
j,c «. ko se pobirajo pristaniške takse, o
enier izda oddelek za davke potrebna na
vodila;
ij3- kot obr^čunavelni tečaji za angažiranje
^potpošnije po proračunu za leto 1933./34.
Dtf vseh držav, izplačilih v tujih valutah; in
*-° se sprejemajo za kavcijo obveznice
ћ t". *
alu^ Povojnih državnih zunanjih posojil v
in 8%no Blaire & Comp, in
7'*™. 7%no
v кг ^ r - - a v n e hipotekarne banke, emitirane
..m Newyorku, za preračunavanje dolarjev v
arje.
Ï* ministrstva za finance v Beogradu,
^ l u ï b . nov.« z dne 16. maja 1933., št. 108.)

Razglasi kraljevske
banske uprave
I. No. 3881/1.
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Razpis.
Razpisuje se mesto zdravnika, uradniškega pripravnika v javni bolnici v
Brežicah. Proslici morajo imeti pogoje
za sprejem v državno službo tei dovršeno zdravniško pripravljalno
službo
(staž).
Prošnje je vložiti pri kraljevski banski upravi Dravske banovine v Ljubljani, oddelek L, do 25. maja 1933.
Kraljevska banska uprava Dravske
banovine v Ljubljani,
dne 18. maja 1933.
&
VIII. No. 3059/1.
1329—2—1

Razglas.
Mestno električno podjetje v Maribo
ru namerava razširiti električno omrež
je na Tržaški cesti za tovarno E. Ze
lenka & Co. Naprava bi se izvršila
točno po predloženih načrtih. Zvezni
kabel 10.000 voltov obratne napetosti
med daljnovodom križišča Jadranske in
Danjkove ulice in projektirano trans
formatorsko postajo poteka v Danjkovi
ulici po mestnem zemljišču, pred hišo
Tržaška cesta 39 križa državno Tržaško
cesto, nakar preide na zemljišče to
varne.
. O tem projektu se na podstavi §§ 110.
in 122. ob. z., §8 84, odstavka 2.. 89.,
odstavka 3., gradb. zak., zadevnih cest
nih predpisov in § 73. i. si. z. u. post.
razpisuje komisijski ogled na kraju sa
mem in obravnava
na soboto 27. maja t. 1.
s sestankom komisije ob 10. uri pri
tovarni.
Interesenti se obveščajo, da so na
črti nameravane naprave razpoloženi
do dneva komisijske obravnave pri
podpisanem uradu na vpogled. More
bitne uçovore zoper nameravano na
pravo je do dneva obravnave vložiti
pri kraljevski banski upravi,. na dan
obravnave pa v roke vodji komisije.
Poznejši ugovori se ne bodo upoštevali,
temveč se bo o projektu odločilo brez
ozira nanje, kolikor ne bo javnih za
držkov.
Kraljevska banska uprava
Dravske banovine v Ljubljani,
dne 16. maja 1933.
Po pooblastilu bana
načelnik
oddelka za trgovino, obrt in industrijo:
dr. Marn s. r.
$
VIII. No. 3260/1.
1330—2—1

Razglas.
Mestna občina mariborska namerava
zgraditi po predloženih načrtih na par
celi št. 817/1, k. o. Radvanje, v Betnav-

skem gozdu, lasti lavantinskega knezoškofijskega kapitlja. provizorni pomož
ni vodnjak za mestni vodovod maribor
ski in transformatorsko postajo, ki bo
služila oddaji toka za predmetni vod
njak in za razširjenje električ. omrežja
v občini Radvanje' s priključitvijo na
že obstoječi falski daljnovod 10 KW
in prosi za odobritev. Podrobnosti so
označene v načrtih in tehničnem po
ročilu.
O tem projektu se na podstavi §§110.
in 122. ob. z., §§ 84., odstavka 2., 89.,
odstavka 3. gradb. zak„ zadevnih cest
nih predpisov in § 73. i. si. z. u. post.
razpisuje komisijski ogled na kraju sa
mem in obravnava
na soboto 27. maja t. 1.
s sestankom komisije ob 11. in pol uri
v Radvanju pri transformatorski postaji.
Interesenti se obveščajo., da so na
črti nameravane naprave razpoloženi
do dneva komisijske obravnave pri
podpisanem uradu na vpogled. More
bitne ugovore zoper nameravano na
pravo je do dneva obravnave vložiti
pri kraljevski banski upravi, na dan
obravnave pa v roke vodji komisije.
Poznejši ugovori se ne bodo upoštevali,
temveč se bo o projektu odločilo brez
ozira nanje, kolikor ne bo javnih za
držkov.
Kraljevska banska uprava
Dravske banovine v Ljubljani,
dne 15. maja 1933.
Po pooblastilu bana
načelnik
oddelka za trgovino, obrt in industrijo:
dr. Marn s. r.

Razglasi sodišč
in sodnih oblastev
Su 419-14/33-1

1333

Razglas.
Apelacijsko sodišče v Ljubljani je
imenovalo dr. Murkota Iva tolmačem
za češki in nemški jezik pri okrožnem
sodišču v Mariboru.
Predscdništvo apelacijskoga sodišča
"v Ljubljani,
dne 11. maja 1933.

H* '
E 407/33. •

-L322

Oklic.
Zavez, stranki: Ležeči zapuščini po
pok. D. Cif raku Janezu v Murski So
boti, v roke priglašene dedinje Cifrak
Karole, vdove po odvetniku v Murski
Soboti, in nedl. Cifrak Neže, v roke
varuhinje Cifrak Karole v Murski So
boti, je vročiti v izvršilni stvari zahtev,
stranke tvrd. Schmidt, Wien XIV, ki jo
zastopa dr. Faninger Rihard, odvetnik
v Mariboru, in drugih sklep z dne
25. februarja 1933., opr. štev. E 407/33,
s katerim se je zarubila terjatev v zne
sku 440.000 Din, ter dražbeni oklic z

1

Štev. 41.

Stran 214.
dne 3. maja 1933. E 1555/32, s katerim
se je razpisala javna dražba zavez,
stranki lastnih premičnin na dan 20. ju
nija 1933. v Murski Soboti.
K e r ' j e bivališče Cif rak Karole ne
znano, se postavlja za skrbnika Novak
Anton, upok. sod. uradnik v Murski So
boti, ki jo bo zastopal na njeno nevar
nost in stroške, dokler se ne oglasi
sama ali ne imenuje pooblaščenca.
Sresko sodišče v Murski Soboti,
odd. IV.,
dne 3. maja 1933.
«j.
V s'47/32—2.
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Razglasitev preklica.
S sklepom sreskega sodišča v Mari
boru z dne 14. aprila 1933., oprav,
štev. V Os 1/33/16, je bil Laufer Josip,
trgovec, prej stanujoč v Mariboru, Ale
ksandrova cesta št. 23, zaradi umobolnosti popolnoma preklican.
Za skrbnika je bila postavljena Lau
fer Karolina, trgovka v Mariboru, Ale
ksandrova cesta št. 23.
Sresko sodišče v Mariboru, odd. V.,
dne 14. maja 1933.

29 leti v Ameriko in že od leta 1909.
ni več glasu o njem.
Ker je potemtakem smatrati, da bo
nastopiia zakonita domneva smrti v
smislu § 24., št. 1 o. d. z., se uvede na
prošnjo sestre Poiane Urše, pos. žene
v Pesjem, p. Velenje, postopanje za
proglasitev mrtvim ter se izda poziv,
da se o pogrešancu poroča sodišču.
Kopušar Martin se pozivlje, da se
zglasi pri podpisanem sodišču ali dru
gače dà kako vest o sebi.
Po 15. X. 1933. bo sodišče na vno
vično prošnjo odločilo o proglasitvi
mrtvim.
Okrožno sodišče v Celju, odd. III.,
dne 7. marca 1933.

*
1345

Og 3/33—2

Uvedba postopanja za
proglasitev mrtvim.

Ogrinc Josip, roj. 10. III. 1880. v Vo
dicah, občina Kalobje, pristojen v Kalobje, srez celjski, po poklicu rudar, je
odrinil ob spiošni mobilizaciji 1. 1914.
k 26. domobranskemu pešpolku v Mari
bor. Leta 1917. se je nahajal na itali
4
H
janskem bojišču, kjer ga je koncem no
P 154/32—9
1301 vembra 1917. v bližini Rabeljskega pre
laza baje zasul snežni plaz. Od takrat
Razglasitev preklica.
ni več glasu o njem.
S sklepom sreskega sodišča „v Konji
Ker je potemtakem smatrati, da bo
cah z dne 15. X. 1932., opr. št. L 2/32—3, nastopiia zakonita domneva smrti v
je bil Pukl Ignac, dninar, .prej stanujoč smislu § 1. zakona z dne 18. III. 1918.,
v Bezovju štev. i , zaradi umobolnosli drž. zak. št. 128, se uvede na prošnjo
popolnoma preklican.
žene Ogrinc Marije, zasebnice v VodruZa oskrbnika-pomočnika je bil. po žu št. 31. p. Št. Jurij ob j . ž., postopa
stavljen Paj Ivani sodni poduradnik
nje za proglastev inrtvim ter se izda
v Konjicah:
poziv, da se o pogrešancu poroča so
Sresko sodišče v Konjicah, odd. I.,
dišču.
dne 6. maja 1933.
Ogrinc Josip.se pozivlje, da se zglasi
5
H
pri podpisanem sodišču ali drugače dà
Og 1/33-1
1346 kako vest o sebi.
Po 1. decembru 1933. bo sodišče na
Uvedba postopanja za
vnovično prošnjo odločilo o proglasitvi
proglasitev mrtvim.
mrtvim.
Cadej Marko, roj. 30. III. 1887. v DobOkrožno sodišče v Celju, odd. I.,
jem pri Planini, tja pristojen, je I v sve
dne 1. maja 1933.
tovni vojni odrinil 14. II. 1915 v v Mari
*
bor ter se pogreša od 22. VII. 1915.
na italijanskem bojišču.
E
Va
3435/32/14
1355
Ker je potemtakem smatrati, da_ bo
nastopila zakonita domneva smrti v
Dražbeni oklic.
smislu § 1. zak. z dne 18. III. 1918.,
Dne 13. j u n i j a 1933. ob o s m i h
št 128 drž. zak., se uvede na prošnjo
žene Cadej Marije, zasebnice v Jese- bo pri. podpisanem sodišču v„sobi št. 16
novču 62, p. Dol pri Hrastniku, posto dražba nepremičnin: hiše št. 38 v Cegelpanje za proglasitev mrtvim ter se izda nici, njiva in travnik, zemljiška knjiga
poziv, da se o pogrešancu poroča so Lanišče, vi. št. 407.
Cenilna vrednost: Din 123.000—.
dišču.
Pritiklin ni.
Čadej Marko se pozivlje, da se zglasi
Najmanjši' ponudek: Din 64.216-—.
p r r podpisanem sodišču ali drugače dà
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
kako vest o sebi.
je
priglasiti sodišču najpozneje pri dražPo 15. XI. 1933. bo sodišče na vno
vično prošnjo odločilo o proglasitvi benem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
mrtvim.
glede nepremičnine -v škodo zdražitelja.
Okrožno sodišče v Celju, odd. I.,
ki je ravnal v dobri veri.
dne 4. aprila 1933.
V ostalem se opozarja na dražbeni
sj:
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
T III 9/33—2
1344 sodišča.
Uvedba postopanja za
Sresko sodišče v Ljubljani.
dne 28. anrila 1933.
proglasitev mrtvim.
Martin Kopušar. roj. 2. X. 1895. na
Ljubnem, tja pristojen, je odšel pred
•

.

*

E Va 5760/32/16

1358

Dražbeni oklic.
Dne 14. j u n i j a 1933. ob o s m i h
bo pri podpisanem sodišču v sobi št. 16
dražba nepremičnin: gozdne parcele v
naravi, travnik, zemljiška knjiga Volavlje vi. št. 732.
Cenilna vrednost: Din 1.958-50.
Pritiklin ni.
Najmanjši ponudek: Din 1.306-—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Sresko sodišče v Ljubljani
dne 5. maja 1933.
• •
*
E 253/33—8.
1327;

Dražbeni oklic.
D n e 17. j u n i j a 1933. d o p o l d n e
ob p o l d e v e t i h bo pri podpisanem
sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin:
zemljiška knjiga Čirčiče, vi. št. 40,'sestoječe iz pare. 46/1 — hiša s hlevom,'
pare. 37 — vrt. 46/2 — vrt. pare. 38 —
pašnik.
Cenilna vrednost: Din 15.711—.
Najmanjši ponudek: Din 10.474-—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku'pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Sresko sodišče v Kranju,
dne 7. maja 1933.

•j;
E 366/32-18.

1335'

Dražbeni oklic.
D n e 19. j u n i j a 1933. d o p o l d n e '
ob o s m i h bo pri podpisanem sodišču
v sobi št. 12 dražba nepremičnin: Stav«
bišče s hišo št. 5 z gospodarskim po
slopjem in pritiklino, devet travnikov,
šest njiv, vrt in pašnik, zemljiška knji
ga Mostec, vi. št. 9.
Cenilna vrednost: Din 115.316-—•
Vrednost pritikline je všteta v cenilni vrednosti.
Najmanjši ponudek: Din 76.877-32.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,.,
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-;;
benem naroku pred začetkom dražbe;
sicer bi se ne. mogle več uveljavljal
glede nepremičnine v škodo zdražiteljft«.'
ki je ravnal v dobri veri.
• ..
V ostalem se opozarja na dražbeni8
oklic, ki ie nabit na uradni deski teff
sodišča.
'Sresko
sodišče Brežice, odd. IL, ;*4
1
dne 5. maja 1933.
•';
r£

E 914/32-21.

. Dražbeni oklic. :

•••/'•

!#,;

a

Na .predlog zahtevajoče stranke Stó^:.
berja Petra, podpreglednika fin. ko 0 ')?

Štev. 41.
Stran 215.
troie v Mariboru, bo d n e 21. j u n i 
Cenilna vrednost: Din 71.312-—.
Ugotovitveni narok pri okrožnem so
j a 1933. d o p o l d n e ob d e s e t i h
Najmanjši ponudek: Din 47.600-'—.
P.ri tem sodišču v sobi št. 3 dražba sle _ Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, dišču v Ljubljani, dne 22. junija 1933.
dečih nepremičnin: zemljiška knjiga .13 priglasiti sodišču najpozneje pri draž- ob 9. uri v sobi št. 140.
Sela, vi. št. 141, 398. 423, 531 in 621 benem naroku pred začetkom dražbe, Okrožno sodišče v Ljubljani, odd. III.,
dne 13. maja 1933.
(zidana hiša št. 38, šupa in svinjak z sicer bi se ne mogle več uveljavljati
zemljiškimi parcelami).
*g*
glede nepremičnine v. škodo zdražitelja,
St 2/33-2.
Cenilna vrednost: Din 21.000-10.
1 3 3 8
ki je ravnal v dobri veri.
Najmanjši ponudek: Din 14.010-—.
V ostalem se opozarja na dražbeni 523.
Varščina: Din 2.100-—.
oklic, ki je.nabit na uradni deski tega
Konkurzni oklic.
Pod najmanjšim ponudkom se ne sodišča.
Razglasitev konkurza o imovini dok
prodaja.
Sresko sodišče v Radovljici,
torja Godniča Josipa, odvetnika v Vran
, Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
dne 15. maja 1933.
skem.
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž*
Konkurzni komisar: dr. Mak Ivan,
oenem naroku pred začetkom dražbe,
1357
sodnik
okrož. sodišča v Celju.
E
V
4365/32—8
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
Upravnik mase: dr. Laznik Karol, od
Rlede nepremičnine v škodo zdražitelja,
Dražbeni oklic.
vetnik v Celju.
*i je ravnal v dobri veri.
Dne 23. j u n i j a 1933. ob d e v e t i h
Prvi zbor upnikov pri imenovanem
V ostalem se opozarja na dražbeni bo pri podpisanem sodišču sobi št. 16
sodišču, soba št. 2 d n e 1. j u n i j a 1933.
v
oklic, ki je nabit na uradni deski tega dražba nepremičnin: hiša št.
135 Vič z d o p o l d n e ob d e s e t i h .
sodišča.
vrtom in ograjo, zemljiška knjiga k. o.
Oglasitveni rok do 1. julija 1933.
Sresko sodišče v Kočevju, odd. IL,
Vič, vi; št. 1124.
Ugotovitveni
narok pri imenovanem
dne 15. maja 1933.
Cenilna vrednost: Din 100.813-—.
sodišču dne 13. julija 1933. dopoldne
•j;
Vrednost pritikline: Din 3.650-—, ki ob desetih.
E 1083/32-т20:
1 3 0 2 - 2 - 2 je še všteta v cenilni vrednosti.
Okrožno kot'konkurzno sodišče v Celiu
Najmanjši ponudek: Din 67.208-67.
odd. L,
Dražbeni oklic.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
dne 16. maja 1933.
D n e 23. j u n i j a 1933. d o p o l d n e je priglasiti sodišču najpozneje pri dražob d e v e t i h bo pri podpisanem sodi benem naroku pred začetkom dražbe,
iqo7
šču v sobi št. 26 dražba nepremičnin: . sicer bi se ne mogle več uveljavljati St 1/33—2.
là61
524.
zemljiška knjiga Rečica, vi. št. 194.
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
Cenilna vrednost: Din 996.600-—.
ki je ravnal v dobri veri.
Konkurzni oklic.
Vrednost pritikline: Din 6.327-—.
, V ostalem se opozarja na dražbeni ,^ Razglasitev konkurza o imovini icžeNajmanjši ponudek: Diin 668.618-—.
oklic, ki je nabit na uradni deski tega če zapuščine po dne 18. februarja 1933.
. Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, sodišča.
umrli Schöner Mariji v Laškem.
6
j , priglasiti sodišču najpozneje pri dražSresko sodišče v Ljubljani,
Konkurzni komisar: dr. Pernat Ar
°enem naroku pred začetkom dražbe,
dne 6. maja 1933.
nold, starešina sreskega sodišča v- La
sicer' bi se ne mogle več uveljavljati
škem.
•j»
Rlede nepremičnine v škodo zdražitelja,
Upravnik mase: dr. Drnovšek Domi
E
V
5540/32-8.
ш
6
*i je ravnal v dobri veri.
nik, odv. v Laškem. •
'.
V ostalem se opozarja na dražbeni
Dražbeni
oklic.
Prvi zbor upnikov pri sreskem sodi
•°*lic, ki je nabit na uradni deski tega
D n e 30. j u n i j a 1933. d o p o l d n e šču v Laškem d n e 29. m a j a 1933.
sodišča.
ob d e v e t i h bo pri podpisanem sodi d o p o l d n e ob d e s e t i h .
Sresko sodišče v Radovljici,
Oglasitveni rok do 1. julija 1933. pri
šču v sobi št. 16 dražba nepremičnin:
dne 12. maja 1933.
zemljiška knjiga k. o. Sv. Petra predm. sreskem sodišču v Laškem.
I. del, vi. št. 521.
Ugotovitveni narok pri imenovanem
E V 3872/32/9
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Cenilna vrednost: Din 447.000-—.
sodišču dne 10. julija 1933. dopoldne
Vrednost pritikline: Din 24.623-—, ki ob desetih.
Dražbeni oklic.
je v cenilni vrednosti že všteta.
Okrožno kot konkurzno sodišče v Celiu«
, Dn e 23. j u n i j a 1933. ob d e v e t i h
Najmanjši ponudek: Din 223.000-—.
odd. L,
j?Pr pri podpisanem sodišču v sobi št. 16
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
dne 16. maja 1933.
j*
ažba
nepremičnin:
ene
parcele
pašnije priglasiti sodišču najpozneje pri dražKa
in dveh parcel, pašnik in pušča, benem naroku pred začetkom dražbe,
*£
e
<i mljiška knjiga Senica, vi. št. 148 in sicer bi se ne mogle več uveljavljali | | 38/32-18
5
1325.
freska, vi. št. 157.
glede nepremičnine v škodo zdražiterja,
Cenilna vrednost: skupaj Din 3.874-40. ki je, ravnal v dobri veri.
Konec poravnalnega
, . Pritiklin ni.
V ostalem se opozarja na dražbeni
postopanja.
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
•Najmanjši ponudek: Din 2.582-75.
sodišča.
•••Pravice,
ki
bi
ne
pripuščale
dražbe,
Poravnalno
postopanje dolžnika Ko
Sresko sodišče v Ljubljani, odd. V. a,
i 8 ! nPriglasiti
sodišču najpozneje pri draž
smača Svita, trgovca v Lučah, je kon
e
dne 25. aprila 1933.
bi r o naroku pred začetkom dražbe,
čano zbog sklenjene poravnave.'
jCôr
bi se. ne mogle več uveljavljati
Okrožno kot poravnalno sodišče
e
?j Ç?e nepremičnine v škodo zdražitelja.
v Celju, odd. I.,
Je ravnal v dobri veri.
dne 9. maja 1933.
ostalem se opozarja na dražbeni
ö rX
«ne, ki je nabit na uradni deski tega SM/33-2
1 3 5 3
Sa'44/32-38
«
' 1347
adisca.
,
l£j4/
526.
Sresko sodišče v Ljubljani,
Konkurzni oklic.
dne 2. maja 1933.
Konec poravnalnega
Razglasitev konkurza o zapuščini dne
18.
februarja
1933.
v
Kosezah
pri
Ljub
postopanja.
G
1267/32-24.
1 3 2 1 - 2 - 1 ljani umrlega slaščičarja Brandta Emila.
Poravnalno postopanje dolžnika tvrdKonkurzni sodnik: Avsec Anton, sod ke Manot, mehanična pletarna (lastnik
Dražbeni oklic.
nik okrožnega sodišča v Ljubljani.
Vladimir Manojlovič) v Žalcu, je kon
e 2 3 ,
o - W S e t i n J ub on i j a 1933. d o p o l d n e
Upravnik mase: dr. Ražem Joahim, čano vsled sklenjene poravnave.
fc,
"
Pri'Podpisanem sodi- odvetnik y Ljubljani.
Okrožno kot poravnalno sodišče v Celju
*6LY.
sobi Št. 26 dražba nepremičnin:
Oglasitveni rok do 17. junija 1933. na
ад
odd. L, dne 9. maja 1933.
'
Ч1бка knjiga Studor,- vi- št. 424.
okrožno sodišče v Ljubljani,

Konkurzni razglasi

Stev. it

fSlran 216.

Razglasi raznih urađov
in oblastev
1331

Oddaja
lokala v carinarnici.
Mestna občina ljubljanska razpisuje
za četrtek, dne 8. junija 1933. ob 12. uri
v sobi št. 11 v mestnem gospodarskem
uradu ustno licitacijo za oddajo enega
lokala v carinarnici, ki je namenjen za
mlekarno.
Pismeni licitačni pogoji se dobe v
mestnem gospodarskem uradu, soba
štev. 12.
Mestno načelstvo v Ljubljani,
dne 16. maja 1933.

*
Štev. 316/prez/33.

1281

3-3

Razglas.
Rektorat univerz© kralja^ Aleksandra
Prvega v Ljubljani razpisuje mesto
asistenta-pripravnika na kemičnem in
stitutu.
Kandidat mora biti absolviran kemiktehnik ali kemik-filozof. Ob enakih po
gojih imajo gospodje, ki so se že udejstvovali na kakem univerzitetnem insti
tutu, prednost.
Prošnji je treba priložiti dokumente,
naštete v čl. 3. uradniškega zakona, in
sicer originale ter po dva prepisa vsa
kega originala.
Kompetenti naj pošljejo prošnje rek
toratu do dne 24. junija 1933.
Rektorat univerze kralja Aleksandra
Prvega v Ljubljani,
dne 10. maja 1933.

*
1351—3—1

Štev. 2589.

Razpis zdravniške službe.
Glavna bratovska skladnica v Ljub
ljani razpisuje na podlagi »Pravilnika
za opravljanje zdravniške službe pri
bratovskih skladnicah« (»Službeni list
kraljevske banske uprave Dravske ba
novine« štev. 248/40 iz 1. 1930.) službo
zdravnika asistenta v bolnici Krajevne
bratovske skladnice na Jesenicah.
Za razpisano mesto prihaja v poštev
doktor vsega zdravilstva, ki je absolviral predpisani staž v javni bolnici, je
samski ter ne reflektira na izvrševanje
privalne zdravniške prakse na Jese
nicah.
Honorar za to mesto znaša Din 2C00
mesečno z brezplačno hrano in stanova
njem v bolnici.
Lastnoročno pisane prošnje sprejema
Krajevna bratovska skladnica na Jese
nicah do 7. junija 1933.
Ljubljana, dne 18. maja 1933.

*

Štev. 2535/38.

1350-3—1

Razpis zdravniške službe.
Glavna bratovska skladnica v Ljub
ljani razpisuje na podlagi »Pravilnika
za opravljanje zdravniške službe pri
bratovsfkih skladnicah« (>Službeni list
kraljevske banske uprave Dravske ba
novine« štev. 248/40 iz 1. 1930.) službo
pogodbenega zdravnika pri Krajevni
bratovski skladnici v Krmelju.
V zdravniški okoliš spadajo občine:
Št. Janž, Tržišče, Št. Rupert in Boštanj,
v katerih prebiva točasno 279 članov in
587 rodbinskih svojcev. Zavarovanci
prebivajo do največ 8 km od Krmelja.
Za obiske, oddaljene nad 3 km, se do
stavi zdravniku voz.
Prejemki zdravnika so: mesečna pla
ča Din 2500-—, brezplačno stanovanje v
skladnični bolnici, sestoječe iz 2 sob,
kopalnice in pritiklin, brezplačna raz
svetljava, vrt, letno 30 q premoga in 6
voz drv, prosta uporaba električnih peči
proti plačilu trošarine.
Zdravnik bratovske skladnice mora:
1. biti državljan kraljevine Jugoslavije;
2. govoriti in pisati srbsko-hrvatsko-slovenski jezik;
3. biti doktor vsega zdravilstva in imeti
diplomo fakultete kraljevine Jugo
slavije ali diplomo tuje fakultete, no
strificirano na eni izmed domačih
medicinskih fakultet, da je že dose
gel to pravico;
4. med temi zdravniki se sprejme v
prvi vrsti zdravnik z dokazanimi sposobnostimi za malo in srednjo kirur
gijo, kakor tudi za porodništvo z gi
nekologijo;
5. odslužiti po zakonu predpisani bolnlčni staž, imeti pravico privatne
prakse in biti vpisan v imenik zdrav
niške zbornice;
6. biti telesno in duševno zdrav;
7. imeti uravnano vojaško obveznost in
pri sprejemu v službo ne sme biti
starejši od 45 \let;
8. imeti pravico ,do ekspedicije zdravil
s predpisano lekarniško prakso.
Natančnejše informacije se dobe pri
Krajevni bratovski skladnici v Krmelju.
Nastop službe 15. julija 1933.
Lastnoročno pisane prošnje sprejema
Krajevna bratovska skladnica v Krme
lju do 7. junija 1933.
Ljubljana, dne 15. maja 1933.
*
Št. 803/33.

1349

Objava.
Gospodu dr. Godniču Josipu, advo
katu na Vranskem, je po § 36 a) adv.
zakona ustavljeno izvrševanje advo
kature.
Prevzemnik pisarne je g. dr. Laznik
Karo], advokat v Celju.
V Ljubljani, dne 17. maja 1933.
Advokatska komora
v Ljubljani,
predsednik:
dr. Žirovnik Janko s. r.

Razne objave
Vabilo
1334
na XII. redni občni zbor,
ki ga bo imel

Prometni zavod za premog d. d.
v Ljubljani,
dne 31. maja 1933. ob 11*30 uri v svojih
poslovnih prostorih v Ljubljani,
na Miklošičevi cesti 15/1,
z nastopnim dnevnim redom:
1. Poslovno poročilo in predložitev bi
lance za 1. 1932.
2. Poročilo in predlog računskih pre
glednikov.
3. Odobritev bilance za 1. 1932. in skle
panje o predlogu upravnega sveta
glede razdelitve čistega dobička.
4. Volitve računskih preglednikov za
leto 1933.
5. Volitve v upravni svet.
6. Slučajnosti.
Po § 12. družbenih pravil daje po
sest 25 delnic pravico do 1 glasu; gla
sovati sme le oni delničar, ki položi
vsaj 6 dni pred občnim zborom potreb
no število delnic z nezapadlimi kuponi
vred pri blagajni Prometnega zavoda
za premog d. d. v Ljubljani.
V Ljubljani, dne 17. maja 1933.
Upravni svet.
*

Poziv upnikom. 1320
»Motor Import Cie.«, agentura in tr
govina z motornimi vozili, družba z o. zv Celju, je stopila v likvidacijo. Upniki
se pozivljejo, da prijavijo terjatve likvi
datorju.
Likvidator:
.Plavšak Ludvik s. r.
velepos. v Sv. Jurju ob Taboru.
1320

Objava.
Proglašam p o t n i 1 i s t št. 7403/500,
izdan dne 1. V. 1929. na ime Flisar
Jožefe iz Domajincev za neveljaven, ker
sem ga leta 1929. i z g u b i l a .
Flisar Jožefa s. r.

*

1332

Objava.
Izgubila sem izpričevalo I. a razreda
III. drž. realne gimnazije v Ljubljani
za 1. 1925./26. na ime: Hladnik Danica,
rodom iz Zagorja ob Savi.
Proglašam ga za neveljavno.
Hladnik Danica s. r.

*

1324

Objava.
Izgubil sem orožni list št. 544, izda°
od mestne policije, Maribor, leta 19™1'
na itne Emil Vodopivec, uradnik Hrä"
nilnice Dravske banovine v Maribor"'
Proglašam ga za neveljavnega.
Emil Vodopivec s. r.

Izdaja kraljevske banska uprava Dravske banovine, urednik: Pohar Robert v Ljubljani.
Tiska In zalaga: Tiskarna Merkur v LJubljani^ njen predstavnik: 0. Michalek v Ljubljani.

gaéftiinn plačana т gotovini.

KRALJEVINA

JUGOSLAVIJA

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

V LJUBLJANI, dne 24. maja 1933.

VSEB
270. Kraljeva odločba o ukinitvi konzulata v Sari Franciscu.
271. Naredba o. izrekanju in izterjevanju kazni za železhiškopolicijske prekrške in odškodnine za prizadeto škodo.
272. Pojasnilo o taksiran ju. vlog na trgovinske, industrijske in
obrtne zbornice in vlog'ten zbornic.
278. Izpremembe ih dopolnitve navodil'za poslovanje s Poštno
hranilnico.
274. Izpremembe in dopolnitve pravilnika za izvrševanje zakona
- o zatiranju rastlinskih, bolezni in škodljivcev.

Zakoni
in kraljevske uredbe.

Letnik

IV.

INA:
275. Razpisi — dopolnitve v cl 10. pravilo tari; — tara na
uvozno blago po predlogu zakona o občni carinski tarifi;
— pojasnilo k členu 173. car. zakona o jamstvu blaga za
kazniva dejanja, navedena v tem.členu; — uporaba zakona
glede konvencije o fiskalnem režimu tujih motornih voznih
sredstev v mednarodnem potniškem prometu. •
276. Naredba o pobijanju tuberkuloze.
277. Objave banške uprave o pobiranju občinskih-trošarin v
letu 1933,

Uredbe osrednje vlade.
271.

270.
..

Na osnovi § 186. zakona o železnicah javnega pro
meta predpisujem

Mi .

ALEKSANDER L,
, #0. milosti božji in narodni volji kralj Jugoslavije,
na predlog namestnika Našega ministra za zunanje posle,
Našega ministra brez portfelja, v soglasnosti z Našim
ministrskim svetom in na osnovi § 37. ^zakona o ureditvi
'.ministrstva za zunanje: posle in diplomatskih in konzu
larnih zastopništev kraljevine Jugoslavije z dne 25. mar
ca 1930.
. .v.r
: ;

odločamo:
Ukinja ве kraljevski konzulat v San Franciscù.
Namestnik Našega ministra za zunanje posle, Naš
minister brez portfelja, naj izvrši ta ukaz.*
• V'Éeogradu, dne 18. marca 1933. -'•
Aleksander s. r.
••''',..'

..'
,

' :',

.

Namestnik
. ministra za zunanje pošle,
minister brez portfelja
dr. Albert Kramer s. r.

naredbo

~

;

o izrekanju in izterjevanju kazni fca
železniško-policijske prekrške in od
škodnine za prizadeto škodo.*
,

'

Člen 1.

Pravico, izreči in izterjati kazen in povračilo Škode
po § 136. zakona o železnicah javnega prometa, imajo
vsi železniški uslužbenci:
''"'"
a) Za vse železniško-policijske prekrške:
1. postajni načelniki, njih pomočniki, prometni,' razporedni in šolski uradniki. Razporedni in šolski urad
niki imajo to pravico samó, kadar- vrše nadzorstveno
službo;
2. šefi sekcij in sekcijski " inženjerji.
b) Za železniško-policijske prekrške iz 88 126., 127.
m 128.:
vlakovodja in sprevodniki.
Člen 2.
/' Višina kazni' in povračila škode, je za vsak prekršek
iz §§ 126., 127. in 128. zakona o železnicah javnega pro
meta vnaprej določena.
Kazen za ostale prekrške se odmerja po Velikosti
kaznivega dejanja, pri čemer je upoštevati zlasti, ali je

* »Službene novine kraljevine Jugoslavije«: z dne
* >Službene. novine kraljevine Jugoslavije« z dne
2. maja 1933., št/98/XXTX'2P4.
15. maja 1933., št. 1О8/ХХХГ/.30Х
\
** »Uradni.list« št._307/_92. iz !.. 1925.... "
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bilo storjeno namenoma ali iz malomarnosti, povračilo
škode pa po določenih postavkah.
Postavke se izdajajo in izpreminjajo po razmerah
in objavljajo v »Službenih novinah kraljevine Jugo-,
slavije« in v »Saobraćajnem Vesniku«.
Člen 3.
Uslužbenci, ki nimajo pravice, izrekati kazni in po
vračila škode, ali katerim je ta pravica omejena [člen 1.,
pod b)—1.], morajo privesti prekršnika pred uslužbenca,
ki ima to pravico. Če ne bi to bilo mogoče ali če ne bi
prekršnik hotel plačati izrečene kazni, odnosno povra
čila škode, ga je dovesti in predati s poročilom najbližje
mu upravno-policijskemu ali občinskemu oblastvu. Ob
neznatnih kaznivih dejanjih je ugotoviti v takem primeru
samó prekršnikovo istovetnost in njegovo stalno biva
lišče ter o tem takoj podati pismeno prijavo svojemu
pristojnemu službenemu starešini.
Člen 4.
Če je prekršnik potnik, pa noče plačati izrečene
kazni, odnosno povračila škode, ga je izključiti od nadalj
nje vožnje in predati s poročilom najbližjemu upravne
mu oblastvu.
Če potnik zahtevane vsote ne more plačati, toda
izjavi, da bo plačal znesek na izstopni postaji, mu je
dovoliti vožnjo do izstopne postaje in ga je tu predati
postajnemu načelniku ali prometnemu uradniku, ki mora
poskrbeti za izterjavo kazni, odnosno povračila škode.
Potnikova predaja se izvrši s »Poročilom« (obra. zec K—91).
Člen 5.
Rešitev o kazni in povračilu škode se izda z indigovim papirjem na obrazcu K—7 v dveh izvodih, ka
terih enega dobi kaznovanec, drugi pa se preda z denar
jem postajni blagajni.
Člen 6.
S tem niso izpremenjeni predpisi železniško-prometne uredbe** o izterjanju odškodnine za škode, prizadete
v vlakih na vozilih, njih ureditvi in njih invéntarskih
predmetih z dejanjem, ki nima za posledice kazenske
odgovornosti po predpisih zakona o železnicah javnega
prometa.
Člen 7.
Ta naredba stopi v veljavo z dnem razglasitve v
>Službenih novinah«; tedaj prestane veljati naredba z
dne 2. junija 1931., G. D. br. 49.406/31*
V Beogradu, dne 28. marca 1933.; G. D. br. 21.408.
Minister za promet
Laz. Radivojevié s. r.

Odškodnine in kazni
sa prekrške iz §§ 126., 127. in 128. zakona o železnicah
javnega prometa.
1. Kdor položi obuto nogo na sedež tako, da ga one
snaži, plača:
v III. razredu odškodnine 2-— dinarja;
v II.
„
„
8-— dinarjev; 10-— dinarjev.
I.
>Službeni Ust« št. 340/53 iz 1. 1931.

Če se to ponovi, plača razen odškodnine tudi še
kazen prvikrat v znesku 10— dinarjev.
2. Kdor leže obut na sedež tako, da ga onesnaži,
plača:
v III. razredu odškodnine 10— dinarjev;
v II.
„
„
25*— dinarjev;
v I.
„
„
40-— dinarjev.
Če se to ponovi, plača razen odškodnine tudi še
kazen prvikrat v znesku 10'— dinarjev.
3. Kdor onesnaži stranišče, plača:
odškodnine 30*— dinarjev.
Če se to ponovi, plača razen odškodnine tudi še
kazen prvikrat v znesku 10*— dinarjev.
4. Kdor onesnaži tla voza, plača:
v III. razredu odškodnine 3 — dinarje;
v II.
„
„
6 — dinarjev;
v
I.
„
»
12'— dinarjev.
Če se to ponovi, plača razen odškodnine tudi- še
kazen prvikrat v znesku 10-— dinarjev.
- ''
5. Kdor onesnaži sedež v vozu, plača:
v III. razredu odškodnine 4-— dinarje;,
v II.
„
„
1 5 — dinarjev;
v I.
„
„
20-— dinarjev. .
Če se to ponovi, plača, razen odškodnine tudi še
kazen prvikrat v znesku 10-— dinarjev.
6. Kdor onesnaži oddelek ali hodnik tako, da ga je
treba razkužiti, plača:
v III. razredu odškodnine. 70•— dinarjev;
v II. • „
„
160-— dinarjev;
v I.
„
„
200— dinarjev.
Če se to ponovi, plača razen odškodnine tudi še
kazen prvikrat v znesku 10-— dinarjev.
7. Kdor vnese v voz prtljago, ki je nečista, v kateri
je tekočina ali so drugi predmeti, zbog katerih bi se
kakorkoli utegnila prizadeti komurkoli škoda, plača
razen odškodnine za prizadeto škodo tudi še kazen v
znesku 2 0 — dinarjev.
• ,,
8. Kdor vstopi v voz ali izstopi iz njega, ko se vlak
premika, plača kazen 10*— dinarjev.
9. Kdor odpre vozna vrata, dokler se vlak premika,
plača kazen 10*— dinarjev.
.'•••••••
10. Kdor vnese v voz lahko upaljive stvari, plača
kazen 50-— dinarjev.
11. Kdor vnese v voz raznesilne stvari, plača kazen
100'— dinarjev.
,
12. Kdor vnese v voz strelno orožje nabito (izvzenv
ši osebe, omenjene v § 29. ž. p. u.), plača neglede na to,
ali ima pravico orožje nositi, kazen 200*— dinarjev.
13. Kdor vrže skozi okno predmet, po katerem
utegne nastati škoda, plača razen odškodnine za pri
zadeto škodo tudi kazen v znesku 50*— dinarjev.
14. Kdor onesnaži, izšara ali zareže bodisi vnanje
ali notranje stene voza bodisi stekla na oknih, ogledalih,
slikah ali reklamah ali pa katerokoli notranjo ureditev
itd., plača razen odškodnine za prizadeto škodo tudi še
kazen 50'— dinarjev.
Če žalijo šare, vrezi itd. javno moralo, plačajo razen
odškodnine za prizadeto škodo še kazen 100— dinarjev.
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Jugoslovanske državne železnice
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Obr. K—7. Koncept I (32X48, à 24X32).

272.

Trgovinske, industrijske in obrtne
:
zbornice: taksiranje vlog.*
Sprožilo se je vprašanje, ali so trgovinske, industrijske in obrtne zbornice dolžne, pobirati takse za vloge,
s katerimi zahtevajo stranke, naj izdajo razna potrdila.
Da se doseže v tem pogledu in glede vprašanja talis
za te vloge pri trgovinskih, industrijskih in obrtnih
zbornicah vobče enotnost, daje ministrstvo za finance,
oddelek za davke, po poslednjem odstavku člena 43.
zakona o taksah to-le pojasnilo:
Res je, da je predpisano v § 32. uredbe o trgovin
skih, industrijskih in obrtnih zbornicah z dne 3. avgu
sta 1932. (»Službene novine« z dne 5. avgusta 1932.,
št. 178/LXXV), da se morajo zbornice vzdrževati prven
stveno iz lastnih sredstev, in da je rečeno v § 33. ome
njene uredbe, odnosno v § 394., točki 2., zakona o
obrtih z dne 6. novembra 1931., da smejo zbornice za
pokrivanje tistega dela razhodkov, ki jih ne morejo kriti
z lastnimi sredstvi*, predpisati doklade na osnovi davka
na dohodek od obratov, podjetij in poklicev kakor tudi
na osnovni davek na dobiček podjetij, zavezanih javne
mu polaganju računov, in to po zakonu o odmerjanju
in. pobiranju doklad zbornic na neposredni davek z dne
*2. juliju 1930. (»Službene novine« z dne 11. julija 1930.,
št. 155/LVIII).
Toda pri tem se ne sme pustiti vnemar, da morejo
vršiti zbornice naloge, ki so jim predpisane v §§ 1. in 3
* >Službene,novine kraljevine
15. maja 1933., št. 108/XXXI/308,

Jugoslavije« z dne

zgoraj navedene uredbe, samo ob sodelovanju državnih
organov občne uprave, ki — naravno — obremenja iz
ključno državni proračun.
Tako so n. pr. bani in ministrstvo za trgovino in
industrijo znatno zaposleni z zbornicami vobče, zlasti
kar zadeva nadzorstvo nad zbornicami in njihov pro
račun.
To se vidi najbolje iz same uredbe o trgovinskih,
industrijskih in obrtnih zbornicah z dne 3. avgusta 1932.,
ki jo je izdal minister za trgovino in industrijo, in sicer
iz §§ 22., 31., odstavka ( s ), 32., odstavka ( 3 ), 33., 34., 35.
in 36., odstavka ( 2 ).
Toda če preseza zbornična doklada 8%, je treba v
takem primeru razen odobritve ministra za trgovino iu
industrijo tudi odobritve ministra za finance.
Doklado za zbornice pa pobirajo tudi državni organi,
t.. j . davčne uprave obenem z državnim davkom (glej
§ 1., točko 6., in § 7. zakona p odmerjanju in pobiranju
doklad na neposredni davek trgovinskih, industrijskih
in. obrtnih zbornic z dne 2. julija 1930.).
Zato je v redu, da ima država pravico, pobrati nekaj
tudi zase od tistih, za katere poslujejo zbornice ob
sodelovanju državnih organov občne uprave, najsi je po
slovanje teh organov pri tem samo posrednega, odnosno
podpornega značaja.
Iz navedenega izhaja:
A. Vloge, ki jih pošiljajo stranke zbornicam:
1. Trgovinske, industrijske in obrtne zbornice so
vobče dolžne, pobirati od svojih pripadnikov takse po
tar. post. 1. zakona o taksah za vse pismene ali zapisni
ške vloge, ki se nanašajo na tisto njihovo področje, ki
je predpisano zbornicam v javno korist (uradno pod
ročje), izvzemši seveda tiste morebitne primere, ko
je določena za dotični predmet s posebnim zakonom
taksna oprostitev.
Zato morajo zbornice — razen takse za potrdilo —
pobirati tudi takso za prošnjo, s katero zahtevajo stran
ke od zbornic, naj jim izdajo potrdilo n. pr. o izvoru
blaga ali izkaznico trgovinskim potnikom in druga po
trdila in izjave iz zborničnega področja (glej § 3., točko
7., zgoraj omenjene uredbe o zbornicah).
,
2. Vloge strank, ki se nanašajo na neuradno pod. ročje zbornic, so oproščene taks.
Zbornice so — po § 1., odstavku (*), že, omenjene
uredbe — sicer javno-pravne naprave in posvetovalna
telesa državnih oblastev in samoupravnih teles;, toda
njih položaj je vsekakor sui generis, ker morejo pospe
ševati pridobivanje svojih pripadnikov tudi s tem, da
dajejo na njihove netaksirane vloge brez takse razna
pojasnila, da brez takse priporočajo njih zahteve itd.
'
Ne more se pa smatrati, da izvira ta funkcija zbor
nic iz uradnega značaja njih položaja (kot oblastva).
B. Vloge, ki jih pošiljajo zbornice oblastvom, in to:
1. Po predmetih njih uradnega področja (javne ko
risti, javni posli), t j . uradno dopisovanje je oproščeno
takse, in to na osnovi § 436., odstavka (*), zakona o
obrtih v zvez-i s členom 5., točko 4., zakona o taksah,
odnosno člena 6., točke 1., zakona o taksah.
2. Po predmetih njih neuradnega področja:.
a) Kot dopisovanje, in to na osnovi posebnih zakon
skih predpisov ali na poziv poedinih oblastev, in sicer
celò, če se nanašajo take vloge na kakšne konkretne
predmete poedincev, . . . . . . so oproščene taks.

6tt
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b) V vseh drugih primerih, .zlasti. ce. predlože zbor
nice v zastopstvu poedincev prošnje, opozoritve, rekurzë itd., morajo zbornice te vloge taksirati.
• Ministrstvo za trgovino in industrijo se naproša, da
izvoli priobčiti to pojasnilo vsem banskim upravam v
vednost in ravnanje, kakor tudi zaradi priobčitve vsem
trgovinskim, industrijskim in obrtnim zbornicam in nji
hovim izpostavam, ki so v območju dotične banske
uprave.
V Beogradu, dne 15. aprila 1933.; št. 75.225/1931.
Pomočnik .
ministra za finance
Ing. St. J. Nedeljković s. r.

273. -

Izpremembe in dopolnitve
navodil za poslovanje s Poštno hranilnico.*
Z odločbo gospoda ministra za promet št. 2102 ?o
bile odobrene naslednje izpremembe in dopolnitve na
vodil za poslovanje s Poštno hranilnico:**
V § 10. postane prejšnja točka VI. točka VII. in se
ne izpremeni.
V § 10. se glasi nova točka VI. tako-le:
•
'•
' • »VI. Izplačilni "pogoj, ki bi nasprotoval odredbam
tega člena in bil postavljen na. nakaznico, velja za ne
zapisanega.«
. •
J ; V § 10. postane točka VIL točka VIII. in se izpremenjena .glasi: .
»VIII. Čekovna nakaznica velja do dvajsetega. dne
naslednjega meseca, t. j . v tem roku je koristnikii pri
pošti na razpolago zaradi izplačila.«
Kot nov paragraî se dodaja:
:•-..

{

•

'•

•

.-•

> § 18.

• '

.

Izguba čeka.

Če lastnik računa ali imetnik čeka ček izgubi, mora
obvestiti o izgubi kar najhitreje Poštno hranilnico (njeuo
podružnico), da se prepreči zloraba: •••••<•
Lastnik računa mora istočasno preklicati izgubljeni
2ek (člen 25.; tega navodila), da bi ga nà'ta način raz
veljavil in mogel izdati novega.«
Pri naslednjih paragrafih se pomaknejo številke za
eno navzgor.
-'"V § 42. se izprerhinja točka IV. in se glasi:
»Za odposlatev denarja V druge države znašajo
stroški Din 5'— za vsakih začetih Din 500-—.« "
Pripomba za § 42. se glasi:
»Sedaj je pošiljanje denarja v inozemstvo omejeno
z deviznimi predpisi ministrstva za finance.«
V vseh paragrafih je treba nadomestiti '»§«'• z bese
do »Člen«.
Minister za promet
L. Radivojcvié s. r.'

'
* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
22. aprila 1933., št. 90/XXVII/271.
** »Službeni liste št. 123/9-iz 1. 1932. in.št. 50/7 iz
1. 1933.
• ,. . •
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Izpremembe in dopolnitve
pravilnika za izvrševanje zakona o zatiranju
rastlinskih bolezni in škodljivcev z dne
23. septembra 1931., št. 60.367/11.*
I. Drugi odstavek člena 1. postane člen 2., se izpreminja in se glasi:
»Prepoveduje se uvoz pošiljk sadnih dreves in nji
hovih plodov, okrasnega in drugega drevja in grmičja,
ki prihajajo iz Amerike, Avstralije, Japonske, Kitajske,
s Havajskih otokov, ; iz. Južne Amerike* Madžarske in
Avstrije brez predhodnega dovolila ministrstva za polje
delstvo za uvoz teh pošiljk.
S prošnjo, ki se predloži ministrstvu zà uvoz teh
pošiljk, je obenem predložiti potrdilo pristojne fitopatološke naprave dotične države,,odkoder se pošiljka izyaza,
in sicer za vse spredaj naštete, države: da y kraju, iz
katere,ga pošiljka izvira, ni škodljivca Aspidiotus perni
ciosus, za vse 'ostale . spredaj . naštete države; razen
Madžarske in Avstrije/pa še,,da> ni škodljivcev: Leptino-:
tarsa decemlineata, Popillia japonica, Phthorimaea operculella.
Če ministrstvo za poljedelstvo dovoli uvoz pošiljke,
je priložiti pošiljki enako potrdilo o zdravstvenem stanju
pošiljke.
Pošiljko, katere uvoz v državo se odobri, smejo
izročiti carinska in prometna oblastva adresatu šele, ko
pregleda .pošiljko strokovnjak, .ki ga-odredi ministrstvo
v uvoznem odobrilu. Zato je treba v ; prošnji navesti, v
katerem kraju se bo pošiljka-ocarinila in izročila.«
II. Člen 2. pravilnika postane člen 3. in se' tako
izpremené tudi zapor.e.dpe^številke, ostalih členov« ; ;:
III. V starem členu'4. prayiïnika, ki'je postal člen 5.,'
se za besedo »pošiljke« dodajajo besede: -iïz" člena "1.
pravilnika«, za besedo >certifikatom« pa se doda: »zato«.Te izpremembe :in dopolnitve- pravilmka-^stop.ijo v
veljavo, ko se razglase1 v »Službenih novinah«. ' "• ' "
V Beogradu, dne 1. maja;1933.; št. 27.23р/н!' • V
:;
Minister za.poljedelstvo >•
Juraj Demetrović s. r.

' '/'• : ' 275;

:

'

.

-' ;

Razpisi.**
Dopolnitve v členu 10. pravil o tari.
•Na osnovi sedmega odstavka č l e n a ? , v predlogu
zakona o občni carinski tarifi sem
••' ' '

o'diočii:
V členu 10. pravil o tari C. br. 19.900 z dne 15. sep
tembra 1905. se dodanovibdstavek, ki ee glasi:
* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« ;z dne
10. maja 1933., št. 104/XX.X/294. — Pravilnik gl. »Služ
beni list« št. 573/76 iz 1. 1931.
** »Službene novine ikraljevine Jugoslavije« z dne
4. marca. 1933., št. 50/XIV/14Ö1.'.:•-,.•"•.:, ..: ..:: • •. • '> -.
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>Za priznano zaobalo po-tem členu se smatrajo, če
se uvozijo v njih predmeti iz IV. dela uvozne tarife k
predlogu zakona o občni carinski tarifi, tudi zavoji v
obliki bobnov, izdelani iz tenkih deščic iz sirovega lesa,
medsebojno sestavljeni ali ne sestavljeni. Ti zavoji so
opremljeni z dvema poklopcéma, ki sta napravljena iz
tenkih medsebojno zlepljenih deščic iz sirovega lesa.
Zunanja stran je zavarovana z nekoliko obroči iz ena
kega lesa; ti obroči so pritrjeni z železnimi žeblji in
obročki. Razen tega so na zunanji strani zavoja natis
njene oznake (znamka, številka, kosmata ali čista teža,
zaščitni žig tvornice in eventualno odpošiljateljev ali
prejemnikov naslov). Notranjost zavoja je obložena s pa
pirjem ali z lepenko, da se ščiti blago. Pod poklopcema
je lesen obroč, ki je ob robih lahko obložen tudi s tek
stilnim materialom. Poklopca sta obložena s papirjem
ali z lepenko.
, Če se uvozi v teh zavojih blago, ki ima pravico, da
se tara odbije, se odbije, za taro 6%л
Ta razpis-stopi v veljavo na dan razglasitve v >Službenih novinah«.
V Beogradu, dne 26. februarja 1933.; št. 5436/IV.
Minister za, finance
! ,'
dr. Mil, R. Đorđević s. r.

II.

•"

Tara na uvozno blago po predlogu zakona
o občni carinski tarifi.

Blago iz ta
rifnih Ste-:
vilk

Na osnovi šestega todstavka člena 7. v predlogu za
kona o občni carinski tarifi predpisujem te-le odstotke
tare, ki se naj odbijajo pri uvozu tujega blaga, ki spada
pod niže označene številke uvozne tarife k'predlogu
zakona o obŽni carinski'tarifi.
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S tem se nadomeščajo stopnje tare, določene za do
tične številke, v razpisu C. št. 29.297 z dne 20. junija
1925* in št. 19.799/IV z dne 19. maja 1930.; carinarnice
pa morajo Še nadalje vršiti kontrolo, določeno v čl. 18.
pravil o tari.
Ta razpis stopi v veljavo na dan razglasitve v >Službenih novinah«.
V Beogradu, dne 25. februarja 1933.; št. 5435/IV..
Minister za finance
dr. Mil. R. Đorđević s. r.

III.
Pojasnilo k členu 173. carinskega zakona o
jamstvu blaga za kazniva dejanja, navedena
v tem členu.
Na osnovi člena 273. carinskega zakona in po po
vodu zahtevanega pojasnila, kako je razlagati člen 173*
v zvezi s členoma 35. in 174. carinskega zakona, dajem
po zaslišanju carinskega sveta nastopno pojasnilo:
Po členu 173. carinskega zakona je predpisano, da
jamči za kazniva dejanja iz členov 164., 165., 166., 170.
in 171. istega zakona za kazen blago, ki je v sporu, kakor
tudi drugo, blago, ki ga ima krivec v carinarnici.
Ker po členu 35. omenjenega zakona podpisuje in
predlaga deklaracijo lastnik blaga ali zanj priznani
carinski posrednik, nastaneta glede kazni in jamstva za
kazen dva primera.
Če je vložil deklaracijo lastnik blaga, jamči za kazen
poleg blaga, ki je v sporu, tudi še' ostalo blago, ki ga
ima v carinarnici.Razen tega je odgovoren lastnik blaga za kazen po
kaznivih dejanjih, navedenih v členu 173. carinskega
zâkoua, tudi Še s celokupno ostalo svojo imovino po
členu 174. tega zakona.
Če je pa vložil deklaracijo carinski posrednik, jamči
za kazen njegova varščina, položena v smislu člena 11.
pravilnika o carinskih posrednikih, kakor tudi celo
kupna njegova imovina, skladno s členom 174. carin
skega zakona.
.
Razen tega jamči za plačilo kazni tudi blago, ki je
v sporu, neglede na to,, ali je posrednikove ali pa nje
govega pooblastitelja.
'
Da je razumeti člen 173. navedenega zakona v raz
loženem smislu, izhaja tudi iz tega, ker služi po čl. 174.
izterjavi kazni, če je takoj ne plača bodisi lastnik kot
vložilec deklaracije, bodisi priznani carinski posrednik,
y zavarovanje sporno blago, t. j . blago, glede katerega
je ugotovljeno carinsko kaznivo dejanje.
Razen tega služi po členu 174. tega zakona za iz
terjavo kazni, če ni poravnana, prvenstveno denar od
prodanega spornega blaga; če pa kazen tudi s tem
denarjem ni popolnoma plačana, je zahtevati izvršbo iz
ostale obsojenčeve imovine.
,
S tem se ukinja razpis št. 30.279/1 V z dne 31. avgu
sta 1931.**
.
V,Beogradu, dne 25. februarja 1933.; št. 5439/IV.
Minister za finance
dr. Mil. R. Đorđevki s. r.
* »Uradni list« št. 234/73 iz 1. 1925.
** »Službeni list« št. 547/72 (pod III.) iz 1. 1931.
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IV.
Uporaba zakona glede konvencije o fiskal
nem režimu tujih motornih voznih sredstev
v mednarodnem potniškem prometu.

42. kos.

ljajo carinska oblastva pri vsakem prihodu in pri od
hodu z lastnega ozemlja.
Po členu 4. konvencije se sme za knjižico, če odide
kakšno vozilo, ki je prišlo na ozemlje ene države pod
pisnice konvencije, opremljeno s fiskalno knjižico, s
tega ozemlja, ne da bi bila postavljena odhodna , viza
Mednarodna konvencija o fiskalnem režimu tujih in ne da bi se mogel ugotoviti datum odhoda, smatrati,
avtomobilskih vozil, sklenjena v Ženevi dne 30. marca da je ta knjižica na omenjenem ozemlju brez vrednosti.
1931. pri Društvu narodov med raznimi državami, je Če pride isti objekt vnovič v državo, se v knjižico :priuzakonjena in je stopila v veljavo dne 15. februarja hod ne vpiše, ampak je treba za prejšnje bivanje avto
mobila ali motocikla pobrati takso po 10 dinarjev za
1933., >Službene novinec št: 35/XI.*
Ta konvencija oprašča po predpisu v členu 1. za dan, računaje od dne prvega prihoda do dne. odhoda.
Ta taksa se pobira po mali beležnici na osnovi po
0i) dni v enem letu plačila davkov ali taks tuja vozila,
datkov za prvi prihod iz duplikata. male priznanice ob
ki vozijo začasno na našem ozemlju.
Od te oproslitve so izključena vozila, ki služijo proti povratku voznega objekta v inozemstvo, kolikor ni po-,
brana od drugih oblastev. Dan. odhoda se ne računi.
plačilu za prevoz oseb, in vozila za prevoz blaga.
Glede na člen 5. konvencije velja izdana medna
Vozila v smislu te konvencije, so avtomobili in moto
rodna fiskalna knjižica samo za isto vozilo.
cikli.
Izpremembo lastnika ali imetnika- avtomobila mòra
Po čl. 2. se določa ta oprostitev za eno bivanje ali
za več bivanj, če ta skupaj ne presezajo, če se seštejejo, vpisati v knjižico tisti, ki je knjižico izdal; drugače je
neveljavno.
90 dni y enem letu.
Začetek veljavnosti mednarodne fiskalne knjižice je
Po izteku roka 90 dni v enem letu so zavezani tuji
potniški avtomobili in motocikli plačilu takse, določene označen z datumom, vpisanim v šesti vrsti prve strani.
Če izpremeni vozno sredstvo, za katero je že izdana
v pripombi 5. tar. post. 100. tarife k zakonu o taksah;
mednarodna fiskalna knjižica, registrsko številko, a
to takso mora pobrati carinarnica ali carinski oddelek
ostane nadalje lastnina istega lastnika, se mora vpisati
ob odhodu po mali beležnici.
registrska številka na četrti strani knjižice, če pa iz
Ta taksa znaša 10 dinarjev za dan.
Da more vozno,sredstvo ukoristiti oprostitev 90 dni, premeni lastnika, ne da bi izpremenilo registrirano šte
mora biti izza dne 1. aprila 1933. opremljeno ,z med vilko, se mora vpisati novi lastnik na tretji strani
narodno fiskalno knjižico po obrazcu iz dodatka h kon knjižice.
Če pa izpremeni vozilo državo, kjer je regifctrfrahO;
venciji. To knjižico izda za registracijo pristojno oblastvo. ozemlja ali pa za to . po , tem oblastvu poobla izgubi fiskalna knjižica, izdana v prejšnji državi, svojo
ščena organizacija, in velja za eno leto dni. Pred iz veljavo.
Glede na vse doslej razloženo velja torej: .,-, ..,.
tekom roka leta dni se ne more izdati za dotično vozno
1. Vstopna carinarnica vpiše, ko ugotovi istovetnost.:
sredstvo ne duplikat ne nov certifikat.
Ta fiskalna knjižica vsebuje 48 s številkami .označe lastnika avtomobila ali motocikla ali tistega, ki. z vozi-;
nih strani, formata 135 mm X 218 mm; platnice so lom razpolaga, kakor tudi istovetnost voznega sredstva
samega, datum prihoda v za to odrejeni razpred.elek jia.
svitlo modre barve; knjižica je sestavljena v državnem
eni strani 5 do 48; s tem je pridržana ta stran vknjijaziku države, kjer je izdana.
Platnice obsezajo spredaj: ime države, kjer je knji žici izključno za vpisovanje prihodov in" odhodov po
žica izdana, naslov »Mednarodna fiskalna knjižica« (Car carinskih -oblastvih dotične države. Če se prenese viza;
net Fiscal International), natisnjeno v jeziku tiste države, na naslednjo stran, se morata ti dve strani vezati; Na;
kjer je izdana, obenem s prevodom v tiste jezike tistih vrhu teh strani vpišejo carinska oblastva tudi ime
•
•--."'
držav, za katere velja; številko knjižice; pristavek v svoje države.
2. Če ugotovi ob pregledovanju carinski organ prijeziku dotične države: ^Mednarodna ženevska konven
obmejni vstopni carinarnici, da preseza število v dotični
cija z dne.30. marca 1931.«.
*
'
'
Prva stran obseza: podatke o imenu, priimku in državi prebitih dni od prvega prihoda do poslednjega
naslovu lastnika avtomobila aH motocikla ali tiste osebe, odhoda 90 dni, se mora pobrati taksa za ves čas nad
v katere rokah je vozilo; o številki in istovetnosti vozila, 90 dni. Vnovični prihod v istem letu se v fiskalni knji
žici ne zaznami, ker vozilo ne more biti v tem letu več.
ter kraj in datum izdaje knjižice.
Druga stran obseza: seznam držav, ki so usvojile oproščeno plačila takse.
Zaradi evidence glede obračuna plačila takse -po
omenjeno konvencijo in v katerih daje ta knjižica pra
mednarodnih fiskalnih knjižicah se osnuje >register
vico do oprostitve od vseh davščin za dobo 90 dni.
Tretja stran je namenjena, da se vpišejo vanjo ime fiskalnih knjižic« z nastopnimi razpredelki:, številka
na in naslovi poznejšega lastnika avtomobila ali moto fiskalne knjižice; ime tistega, ki je fiskalno knjižico :
cikla ali oseb, ki jim je poverjeno vozilo za eno poto izdal; ime lastnika avtomobila ali motocikla; registrskapolicijska številka voznega sredstva; ime kraja in drža
vanje.
ve, kjer j e registrirano; datum prihoda, v našo državo:
Četrta stran je določena za vpis novih registracijskih
številk vozila, če se izpremeni prvotna registrska šte in odhoda iz oje; seštevek dni, prebitih v tekočem.letu
vilka, označena na prvi strani, zbog prodaje vozila v v naši državic označba, ali in po kateri številki mài.e:
priznanice in za koliko dni je taksa plačana, in razpredržavi ali iz kakšnega drugega razloga.
delek >pripomba«, v katerega se vpiše. številka carin
Strani 5 do 48 so določene za poedinična prihodna
skega dokumenta (triptiha) ali knjige za prehod skozi:
in odhodna potrdila v isti državi, da se lahko izračuni
carinarnice.
število dni. prebitih v isti državi. Ta potrdila postavTz pisarno oddelka za carine pri ministrstvu za
* >Službeni list« št. ,164/22 iz 1. 1933.
finance v Beogradu, dne 27. februarja 1933.;. §t. 5472 IV. ;
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Banove uredbe.
276.
.VI. No. 20314/1.

Naredba
o pobijanju tuberkuloze.
V poslednjem času se opaža, da nekatere kraje
Dravske banovine — zlasti so to kraji z večjim tujskim
prometom — ppsečajo tuberkulozni bolniki. Ker bi ta
pojav neglede na neugodne posledice, ki bi nastale za
tujski promet vobče, utegnil dati povod za razširjenje
tuberkuloze ter s tem ogrožati zdravje širših plasti na
roda, opozarjam vsa občinska oblastva, predvsem pa ona,
v kojih območju so večja tujska prometna središča, od
nosno letovišča ali pa zavodi za zdravljenje tuberkuloze,
da posvečajo posebno skrb izvajanju lokalne sanitetne,
policije. Sreska načelsfva bodo po svojih sanitetnih re
ferentih'nadzorovala občine glede izvrševanja predpisov,
ki se nanašajo na razširjanje nalezljivih bolezni im bodo
v konkretnih primerih dajala tudi vsa potrebna strokov
na navodila.
Tuberkulozni bolniki prihajajo radi zdravljenja pred
vsem v kraje s subalpineko klimo. To se jim sicer ne
sme in tudi ne more preprečiti, poskrbeti pa je treba, da
se izključi vsaka možnost razširjenja bolezni tako na do
mačine, kakor tudi na druge letovišcarje.
Da se ta nevarnost pravočasno prepreči izdajam na
osnovi § 1. zakona z dne 30. aprila 1870., drž. zak: št. 68,
ter §§ 64. do 67. zakona o notranji upravi naslednjo

naredbo:

kovnih navodilih sreski desinfektor ali kak drugi od ob
čine v ta namen postavljeni organ po navodilih .banovin
skoga (občinskega) zdravnika.
6. Bolnikom mora streči vedno samo ena oseba, ki
pa ne sme prihajati v dotiko z drugimi tujci. Dotično
osebo naj banovinski (občinski) zdravnik opozori na ne
varnost okuženja ter jo.pouči, kako se je mogoče tej ne
varnosti izogniti.
7. Stanodajalci, ki obrtoma sprejemajo letoviščarje
na stanovanja, morajo strežniško osebje prijaviti občin
skemu uradu, fle-ta pa pristojnemu banovinskomu (občin
skemu) zdravniku ali pä sreskemu sanitetnemu referen
tu, ki osebje preišče, da-li ne boluje za tuberkulozo.
Strežniško osebje, pri katerem.se ugotovi, da je infici
rano s tuberkulozo, se z nobenim pogojem ne sme pri
puščati h gostom.
8.^ Družine, katerih člani bolujejo za tuberkulozo aîi
kjer že stanuje tuberkulozni, smejo sprejemati zdrave
tujce le izjemoma, in sicer samo s predhodnim dovoljenjem
občinskega urada, ki izdaja dovoljenja le na podlagi iz
jave občinskega zdravnika. Kadar izda občinski urad ta
ko dovoljenje, mora hkratu odrediti vse potrebno, da se
dotični družinski član izolira.
9. Ordinirajoči zdravnik mora bolnika poučiti o pre
nosljivosti njegove bolezni ter mu dati povsem točna in
podrobna navodila, kako naj se ravna, da okolica, v ka
teri se kreta, ne bo izpostavljena okuženju.
10. Bolniku, ki se ne ravna po navodilih zdravnika
ter izpostavlja svojo okolico nevarnosti okuženja, »me ob
čina zabraniti nadaljnje bivanje v njenem okolišu.
11. Krajevno sanitetno policijsko oblastvo (občina)
тота posvečati posebno pažnjo čistoči kraja, skrbeti za
dobro pitno vodo ter za primeren odvoz smeti in fekalij.
Ceste se morajo škropiti, da se ohranijo čimbolj brez
prahu. Istotako se mora strogo nadzirati promet z živili
ter se morajo ugotovljeni nedostatki nemudoma odstra
niti.
12. Lastniki javnih; lokalov, zasebni stanodajalci in
zdravniki, ki se pregrešijo zoper določila te naredbe, se
kaznujejo z denarno globo od 10 do 1000 dinarjev, v pri
meru' neizterljivosti pa z zaporom od 1 do 20 dni.
Denarne kazni se izrekajo v korist državne blagajne.
13. Ta naredba stopi v veljavo osem dni po objavi v
»Službenem listu kraljevske banske uprave Dravske ba
se
novine«.

1. Zdravniki in stanodajalci so dolžni, da vsak pri
mer odprte tuberkuloze, odnosno sum, prijavijo občin
skemu uradu kot lokalnemu sanitetnemu policijskemu
öblastvü in ereskemu načelstvu.
2. Občinski urad, ki potem zdravniške prijave dozna
•za odprto tuberkulozo, mora poskrbeti za to, da
se dotični bolnik obdrži v potrebni evidenci. Stanodajal
cu, pri katerem stanuje tak bolnik, se mora ргероте-'
dati, da bi v isti sobi nastanil še kakega drugega tujca.
'••••• 3. V splošnem je vse stanovanjske prostore, ki
oddajajo tujcem, kakor tudi vse javne lokale opremiti
s pljuvalniki, ki morajo biti približno do četrtine napol
V Ljubljani, dne 18. maja 1933.
njeni z razkuževalnim sredstvom (n. pr. 5 % sanitol lysoBan:
form). V javnih lokalih morajo biti pljuvalniki odprti, v
dr. Marušič s. r.
privatnih pa .opremljeni s pokrovom. Poskrbeti je, da se
pljuvalniki dnevno razkužijo.
Sobe, v katerih so bolniki, dalje stopnjišča, hodniki
• . 277.
in javni lokali se morajo pred pometanjem obrisati z.
mokro cunjo, ki naj se po uporabi prekuha v vreli vodi
in s tem razkuži. Izprašenje preprog, rjuh.in slično skozi
okna in na hodnikih vobče ni dovoljeno. •
4. Perilo tuberkuloznih se mora pred. pranjem raz
kužiti in prati posebej ter se nikakor ne sme pomešati
z ostalim perilom. Istotako se mora jedilni pribor, ki ga
uporabljajo bolniki, posebej in z vso pazljivostjo snažiti '• II. No. 4737/2.
v 20% raztopinii sode v topit vodi. Vsak letoviščar mora
Občina Črnuče, v srezu Ljubljana, bo\ pobirala od
imeti svojo posebno servijeto.
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933. na
5. Odhod vsakega bolnika morajo stanodajalci na slednje občinske trošarine:
k a n i t i tekom 24 ur oböin&kemu uradu, ki odredi, da se
a) od. 100 1 vina Din 100*—,
stanovanje, otfrema in perilo, preden se odda drugemu,
b) od 100 1 vinskega mošta Din lOO--^.
temeljito razkuži. Razkuženje naj izvrši po zadevnih stro,c) od 100 1 piva Dia 100**-,

Objave banske uprave
o pobiranju občinskih trošarin
v letu 1933.
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č) od hl stopnjo alkohola špirita, žganja,
in konjaka Din 5*—,
d) od goveda nad 1 lotom Din 25*—,
e) od goveda pod 1 ledom Din 15"—,
î) od prašičev Din 15*—.

likerja,

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
due 15. maja 1933.
II. No. 4001/4
• Občina Dolenjavas, v srezu Kočevje, bo pobirala od
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933. 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, likerja,
ruma in konjaka Din 5-—,
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 5*—,
!
h) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 10'—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 13. maja 1933.
II. No. 4713/1.
Občina Oalušat, v srezu Ijutomersko-radgonskem, bo
pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v le
tu 1933. občinsko trošarino Din 100-— od 100 1 vina.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 15. maja 1933.
II. No. 2390/3.
Občina Jiršovci, v srezu ptujskem, bo pobirala od
dneva razglasitve v >Službenem listu« v letu 1933. ob
činsko trošarino Din 100*— od 100 1 vina.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 15. maja 1933.
II. No. 11745/1
Občina Korena, v srezu mariborskem levi br., bo po
birala od dneva razglasitve v >Službenem listu« v le
tu 1933. 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 100 1 sadnega mošta Din 10-—.
Kraljevska banska uprava. Dravske banovine v Ljubljani,
dne 13. maja 1933.
II. No. 2156/2
Občina Mozelj, v srezu Kočevje, bo pobirala od dneva
razglasitve v >SluŽbenem listu« v letu 1933. 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*—,
d) od goveda nad 1 letom Din 25*—,.
e) od goveda pod 1 letom Din 15'—,
f) od prašičev Din 15*—,
g) od drobnice D'in 5*—,
h) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din. 20*—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
•
dne 13; màja 1933.
'
II. No. 3545/2.
Občina Nadole, v srezu Šmarje pri Jelšah, bo pobi
rala od dneva razglasitve v ^Službenem Ùstu«: v letu 1933,
naslednje občinske trošarine:
a) od 100 1 vina.Din 100-—,
b) od goveda nad 1 letom Din 20'—,
c) od goveda pod 1 letom Din 15*—,
č) od prašičev Din 10'—,
d) od drobnice Din 10'—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani
. dne 12. maja 1933.
II. No. 5612/2.
Občina Polšnik, v srezu Litija, bo : pobirala od dneva
razglasitve v >Službenem listu«. v, letu 1933. naslednje
občinske trošarine:.
a) od 100 1 vina Din 100-—, •.,.•
b) od 100 1 vinskega mošta Din. 100--^,.. - ,
c) od 100 1 piva' Din 10O-—,
. .
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja,. likerja,
ruma in konjaka Din 5-—,
d) od goveda nad ;1 letom Din 25'—,
e) goveda pod 1 letom Din 25'--, •
f) od prašičev Din,25*—,,
'•'..<•
g) od drobnice Djn 10*—.., .
..;,; ..
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
: dne.13. maja 1933. '
II.' No. 4507/3. : "

,,,

i

Občina Rakek, v srezu Logatec, bo pobirala od dneva
razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933. naslednje
občinske trošarine:
i
a) od 100 Ivina 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;—, • ••••••••••
•''••'
d) od goveda näd 1 letom Din 40*—j
/ .';
.
e) od goveda pod 1 letom Din 25,
1) od prašičev Din 20*—,
•;•
'•
''
g) od drobnice Din 10'—,
h) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 20>^-.
Kraljevska banška uprava Dravske banovine r Ljubljani,
' , dne 15. maja 1933. :,

Izdaja kraljeveka banska uprava Dravske banovine: njen predstavnik In .urednik: Pobar Robert » Ljubljani.
Itak« in zalaga; Tiskarna »Meïkur« y; Ljubljananjen prödatavnik; ptniar Miisb.alek. v LJubljani.. .
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SLUŽBE1 LIST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE
.Priloga k 42. kosu IV. l e t n i k a z d n e 24. maja 1933.

Razglasi kraljevske
banske uprave
VI. No. 2364/20.

—————^
Srez

O

Pregled nalezljivih bolezni
v Dravski banovini
1933

Po naredbi ministrstva za narodno zdravje
S. br. 4948 z dne 21. marca 1930.
•ri
• -Ч
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Skupina tilnznib bolezni.
1
"" ~~
Brežice
.»
1
Celje
1
Dolnja Lendava . • •
1
Gornjierad
... k
1
Konjice
....
1 1 — —
Ljubljana (srez) . .
1
Ljubljana (mesto) .
5
Maribor desni bree
1 1 —
1
Novo mesto
1
Radovljice
. . . .•
2 1 — —
Slovenjgradec •...»•
14 5 —
1
Vsesa

Brežice
Celje .
Kranj .
Konjice
Krško
, .
Litija
Ljubljana (srez) . . . .
Ljubljana (mesto) . » .
Ljutome,
,
Maribor levi bree . . .
Novo mesto . . . . • » »
Prevalje
Slovenjgradec . . t . . .
Vsesa

Sen.

— —
2 —
4 —
12

—
— —
26

Ošpice. — Morbilli.
2
—
2 —
Brežice
'_^.: 1
1
Celje (mesto) . . • • » .
Šmarje pri Jelšah . . . .
1 — — —
1
2
4 — 2 —
Vseea1 . . '

1
2
» .

4
1
1

—
—

3
3
6
10

—

- 4
3
3
2

1

—

1
1
3
1
2

— —
— —
— 1
— 1
3 —

1

2 2
1 6
2 1
3 3
3 —
— 3
— 2
1 1

2
1
1
3

2

11 — — — . 1
1 I — — — .1

Otročična vročica. — Sepsis
puerperale.
1 —
Litija
1 —
Ljubljana (srez)
1 —
1 —
Metlika
1
Novo mesto - . .
1 — 1 —
4 — — —
Vseea

ta

1

—'
—
—

Grippe

—
—
—
—
—

*
VIII. No. 3059/1.

-1—
—
"~
—
—
—
—
—
—
_

Rdečke—Rubeola.
11 — | —
-

Otrpnjenje tilnika. — Polyomyelitis
acuta.
j

l l - l - l - l

Vseea.. »|

l | - | - | - i

1329-2-2

Razglas.

1

Brežice
».•
Kranj . . . . . . . . . . .
Vseea . .

Litija

Is

Vseea . . . | — |l02| 861 — j 16

z

1

s
D

Kraljevska banska uprava Dravske
banovine v Ljubljani,
dne 15. maja 1933.

— Erysipelas.

Vseea

u
O

Vnetje priušesne slinavke. — Parotitis
epidemica.
Ptuj
| - |102| 86 | - | 16

2| —
25
28
67 |
•8|

Celje (mesto). . . . . . . |

4

Hripa —

>

3 —
3
Črnomelj . • • . > • » • •
Kočevje <••>•<.»»
4 1 2
Konjice . . . • . . . » . .
7 —• 7
Kršk
2
2 —
1 1 —
Metlika . . »,
17 2 14
Vsega .

—
—
—

Krčevita odrevenelost. — Tetanus.
1 — — —
Brežicj . ' . . . , • • • > •
1
Litija
1 —
Murska Sobota. . * • « Џ
1
1
Ptuj
4
—
1
—
ea . • •

Vseea .. •

o v

O

Vranični prisad. — Anthrax.
Nalezljivo vnetje možganov.
Meningitis cerebrospinalis epidemica.
Brežice
...,»»..
Slovenjgradec . . . . . .

3

Srez

S

1 —
1 — —
1
1 1 —

z

—

19 —

2
6

1 1 1
Brežice . . . . . » • » . .
1
Celje . . . . « • » « • » >
— 1 1
Celje (mesto)
1
Črnomelj
1
Dolnja Lendava . • », »
1
1
Kram
»
1
1 —
Konjice
2 1 1
Ljubljana (mesto) . • ,
1
Ljutomer
»
1
2
Maribor desni breg . .
2 2 2
Maribor (mesto) . . . .
1 — 1
Metlika
»
1 1 1
Novo mesto >••»••»
Radovljica , . » » . . > . —
1 —
12 10 10
Vseea

— —
1

s

ТЗ^

Davica. — D i p h t e r i a et Croup.
Brežice
Celje
,
Celje (mesto) .
Dolnja Lendava
Gornjierad . . .
K a m n i k . .. . .. .. . . I
Krani .
Kočevje
Konjice • • i . « » i
Krško
Laško . . . . . . . .
Litija
Loeatec
Ljubljana' (srez) .
Ljubljana (mesto)
Ljutomer
Maribor desni bree
Maribor levi bree
Maribor (mesto)
Murska S o b o t a . . . .
Novo mesto . . . .
Prevalje
Ptui
Slovenjßradec
Šmarje pri Jelšab .
Vseea

Skrlatinka. — Scarlatina.
1 —
1
1 —
2
1 1
3 1
6 1
14 6
1
3
1
1 —
1
35 10

2:°
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12

1
1
1
3

Mestno električno podjetje v Maribo
ru n a m e r a v a razširiti električno omrež
je na Tržaški cesti za tovarno E. Ze
lenka & Co. Naprava b i se izvršila
točno po predloženih načrtih. Zvezni
kabel 10.000 voltov o b r a t n e na-petosti
med daljnovodom križišča J a d r a n s k e i n
Danjkove ulice in projektirano trans
formatorsko postajo, poteka v Danjkovi
ulici po mestnem zemljišču, p r e d hišo
Tržaška cesta 39 križa državno Tržaško
cesto, n a k a r p r e i d e na zemljišče to
varne.
O, tem projektu se na podstavi §§ 110.
in 122. ob. z.. §§ 84., odstavka 2.. 89.,
odstavka 3., g r a d b . zak., zadevnih cest
nih predpisov in § 73. L si. z. u. post.
razpisuje komisijski ogled n a kraju sa
mem in obravnava
na soboto 27. maja t. 1.
s sestankom komisije ob 10. u r i p r i
tovarni.
I n t e r e s e n t i se obveščajo, da so na
črti n a m e r a v a n e n a p r a v e razpoloženi
do dneva komisijske o b r a v n a v e p r i
podpisanem u r a d u n a vpogled. More
bitne ugovore zoper n a m e r a v a n o na
pravo je do dneva obravnave vložiti
pri kraljevski banski upravi, na dan
obravnave pa v. r o k e vodji komisije.
Poznejši ugovori se ne bodo upoštevali,
temveč se b o o projektu odločilo b r e z
ozira nanje, kolikor n e b o javnih za
držkov.
Kraljevska b a n s k a u p r a v a
Dravske banovine v Ljubljani,
dne 15. maja 1933.
Po

pooblastilu b a n a
načelnik
oddelka za trgovino, obrt in industrijo:
dr. Mara s. r.

*

Štev. 42.

Stran 218.
Vili. No. 3250/1.

1330—2—2

Razglas.
Mestna občina mariborska namerava
zgraditi po predloženih načrtih na par
celi št. 817/1, k. o. Radvanje, v Betnavskem gozdu, lasti lavantinskega knezoškofijskega kapitlja. provizorni pomož
ni vodnjak za mestni vodovod maribor
ski in transformatorsko postajo, ki bo
služila oddaji toka za predmetni vod
njak in za razSirjenje električ. omrežja
v občini Radvanje s priključitvijo na
že obstoječi falski daljnovod 10 KW
in prosi za odobritev. Podrobnosti so
označene v načrtih in tehničnem po
ročila.
O tem projektu se na podstavi §§ 110.
in 122. .ob. z.,. SS. 84., odstavka 2.. 89.,
odstavka 3. graclb. zak., zadevnih cest
nih predpisov in § 73. i. si. z. u. post.
razpisuje komisijski ogled na kraju sa
mem in obravnava
na soboto 27. maja t. I.
s. sestankom komisije ob 11. in pol uri
v Radvanju pri transformatorski postaji.
Interesenti se obveščajo, da so na
črti nameravane naprave razpoloženi
do dneva komisijske obravnave pri
podpisanem uradu na vpogled. More
bitne ugovore zoper nameravano na
pravo je do dneva obravnave vložiti
pri kraljevski banski upravi, na dan
obravnave pa v roke vodji komisije.
Poznejši ugovori se ne bodo upoštevali,
temveč se bo o projektu odločilo brez
ozira nanje, kolikor ne bo javnih za
držkov.
Kraljevska banska uprava
Dravske banovine v Ljubljani,
dne 15. niaja 1933.
Po pooblastilu bana
načelnik
oddelka za trgovino, obrt in industrijo:
dr. Marn s. r.

*

1. No. 3901/1.

1387

Razpis.
Kraljevska banska uprava Dravske
banovine razpisuje na podstavi § 31. za
kona o banski upravi službeno mesto
tajnika sreskega cestnega odbora v
Novem mestu.
Za to mesto pridejo v poštev samo
prosilci, ki so dovršili najmanj nižjo
srednjo ali njej enakovredno šolo.
' P.rošnje, opremljene z vsemi doku
menti po § 3. zakona o uradnikih, je
vložiti najkesneje do 15. junija 1933.
pri sreskem .cestnem odboru v Novem,
mestu. -,
. . . , . , ,
Kraljevska banska uprava
Dravske banovine v Ljubljani,
dne 20. maja: 1933. :

Razglasi sodišč
in sodnih oblastev
Cg la 101/33-Î-2.

1375

Oklic.
Tožeča stranka Kozole Ivan, oglar.
Komorivc 18, p. Sevnica, je vložila proti

toženi stranki Windischgrätzu Jožefu
Francu, velepos. v Konjicah, sedaj ne
znanega bivališča, radi 18.000 Din s
prip. k opr. št. Cg la 101/33—1 tožbo.
Prvi narok se je določil na 13. junija
1933. ob 8-30 uri dop. pred tem sodiščem
v sobi št. 2, razpravna dvorana.
Ker je bivališče to-žene stranke nezna
no, se postavlja dr. Laznik Karol, od
vetnik v Celju, za skrbnika, ki jo bo
zastopal na njeno nevarnost in stroške,
dokler ne nastopi sama ali ne imenuje
pooblaščenca.
Okrožno sodišče v Celju, odd. la,
due 16. maja 1933.
*
P 28/33-1.
1361

poziv, da se poroča do 15. oktobra 1933
sodišču
ali obenem
postavljenemu
skrbniku in branitelju zakona, g. Videmšku Josipu, v. sod. oficialu v pok.
v Celju, o pogrešancu.
Po poteku tega roka in po sprejemu
dokazov se bo odločilo o predlogu.
Okrožno sodišče v Celju, odd. .1.,
dne 16. maja 1933.
*
I R 397/33—3
1383—3—1

Amortizacija.

Na predlog Hotujec Marije, zasebnice
v Žirovnici, se uvede amortizacija vložne knjižice Ljudske posojilnice v Ljub
ljani r. z. z n. z., št. 70.743 z vlogo
20.902 Din 10 p.
Imetnik te knjižice ali drugi more
Oklic.
Kune Janez, posestnik v Rovtah šte bitni upravičenci se pozivljejo, da v
roku 6 mesecev uveljavijo svoje pravilka 91, je vložil proti Krvini Janezu,
posestniku iz Rovt številka 117, radi • vice do te knjižice, sicer se bo izreklo,
Din 10.203-80 s prip. k opr. št. P 28/33-1 da nima moči.
tožbo.
Sresko sodišče v Radovljici, odd. I.,
Narok za ustno razpravo se je določil
dne 19. maja 1933.
na 16. j u n i j a 1933. o b 9. u r i d o p .
*
pred. tem sodiščem v izbi št. 6, raz- E 842/32-8.
1377
pravna dvorana.
Ker je bivališče tožene stranke ne
Dražbeni oklic.
znano, se ji postavlja Gradišnik Valen
Dne 13. j u n i j a 1933. dopoldne ob
tin, davčni uradnik v pok. v Logatcu, d e v e t i h bo pri podpisanem sodišču
za skrbnika, ki jo bo zastopal na njeno v sobi št. 4 dražba nepremičnin: zemlji
nevarnost in stroške, dokler ne nastopi ška knjiga Stara cesta, vi. št. 15.
sama ali ne imenuje pooblaščenca.
, Cenilna vrednost: Din 11.479-25.
Sresko sodišče v Logatcu, odd. II.,
-Najmanjši penudek: Din 7.653-—.
, dne 18. maja 1933.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž*
I P 10/33—3.
1371 benem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
Oklic.
glede nepremičnine v škodo zdražitelia,
Tožeča stranka Metulj Frančiška, za- ki je ravnal v dobri veri.
sebnica v Lučah, je po dr. Rosini Erné' V ostalem se opozarja na dražbeni
stu, odvetniku v Gornjem gradu, vložila oklic, ki je nabit na uradni deski tega
proti toženi stranki Jerini Francetu, za sodišča.
'
. ,
varovalnemu zastopniku v Gornjem gra
Sresko sodišče v Ljubljani,
du, radi Din 3.675-—, radi Din 3.580-—,
dne 10. maja 1933.
radi Din 8.840-— in radi Din 10.000-—
*
s pripadki k opr. št. I P 10/33— 1 tožbo.
1385
E 123/33/7.
Narok za ustno razpravo se je določil
na 8. junija 1933. ob pol 9. uri dopol
Dražbeni oklic.
dne pred tem sodiščem v sobi št. 2, raz
Dne 22. j u n i j a 1933. d o p o l d n e
pravna dvorana.
ob p o i d e v e t i h bo pri podpisanem
Ker je bivališče tožene stranke nezna sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin:
no, se postavlja g. Jelene Josip, služi- zemljiška knjiga Stražišče,' vi. št. 109,
telj v Gornjem gradu, za skrbnika, ki jo i. s. 8 parcel s hišo in gospodarskimi
bo zastopaj na njeno nevarnost in stro poslopji, 4 njivami, gozdom, vrtom in
ške,-dokler ne nastopi sama aH ne ime travnikom.
nuje pooblaščenca.
Cejiilna vrednost: Din 35.510*—..
Sresko sodišče v Gornjem gradu, odd. L,
Vrednost pritikline: Din 1925—.
dne 3. maja 1933.
"Najmanjši ponudek: Din 24.958-—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
*
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražr,
Og 5/33—2.
1362
benem naroku pfed' začetkom dražbe,
Uvedba çostopanja za
sicer bi •• se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
proglasitev mrtvim.
ki je ravnal v dobri veri. .
. . .
S t o p a r . Franc, roj. _ 4. septembra
V ostalem \ se opozarja na dražbeni
1896, trgovec in posestnik v Rečici ob oklic, ki je nabit na uradni deski tega
Savinji^ tja. pristojen, se je na splavu sodišča.
v Savinji blizu Rimskih Toplic dne
Sresko sodišče v Kranju,
4. marca 1931 smrtno ponesrečil, ter ga
dne 18". maja 1933.
od tega časa niso našli.
*
Ker je potemtakem verjetno, da je E 1267/32—24. ,
.
. ' 1321- -2~rVr
imenovani umrl 4. marca 1931., se uva
ja na prošnjo žene S t o p a r Ivanke,
Dražbeni oklic.
p o s . v Nizki, p. Rečica ob Savinji, po
. D n e 23. j u n i j a 1933. d o p o l d n e f
stopanje v dokaz smrti ter se izdaje ob d e s e t i h bo pri podpisanem sodi* ^.

Štev. 42.

Stran 219.

scu v sobi št. 26 dražba nepremičnin:
zemljiška knjiga Studor, vi. št. 424.
Cenilna vrednost: Din 71.312—.
Najmanjši ponudek: Din 47.600-'—.
. Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
J3 priglasiti sodišču najpozneje pri dražDenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
Slede nepremičnine v škodo zdražitelja,
*i je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
°klic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Sresko sodišče v Radovljici,
dne 15. maja 1933.
E 268/33—8.

,
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Dražbeni oklic.

je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Sresko sodišče Brežice, odd. II.,
dne 9. maja 1933.

Konkurzni razglasi
S 19/32-16.
527;

1384

Odprava konkurza.
Prezadolženec Uršič Anton, trgovec
v Laškem.
Konkurz, ki je bil razglašen s sklepom
opr. št. S 19/32—2 o imovini prezadolženca, se odpravlja, ker se je sklenila
prisilna poravnava, po § 160. st. z.
Okrožno kot konkurzno sodišče v Celju,
odd. L, dne 16. maja 1933.

Dne 25. j u n i j a 1933. dopoldne ob
d e v e t i h bo na mestu samem v Leskov°u po skupinah dražba nepremičnin:
^mljiška knjiga Brusnice, vi. št. 239.
Cenilna vrednost: Din 120.446-—.
Vrednost pritikline: Din 3.300-—.
Najmanjši ponudek: Din ««0.334:50.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
H*
•
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražD
Por.
8/33-2.
1380
,enem naroku pred zagtetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle *več uveljavljati
Poravnalni oklic.
Slede nepremičnine v škodo zdražitelja.
Uvedba poravnalnega postopanja o
*' je ravnal v dobri veri.
imovini dolžnice tt. »Adria« trg. družbe
V ostalem se opozarja na dražbeni
°KHC, ki je nabit na uradni deski tega Urbane Co. na Glincah, registrovàne pod
firmo »Adria« trg. družba Urbane Co.,
sodišča.
Glince. '
. • .'
Sresko sodišče v Novem mestu,
Poravnalni sodnik: Avsec Anton, soddne 8. maja 1933.
nik .okrožnega sodišča v Ljubljani.
%
Poravnalni upravni: dr. Krejči Vi
E 152/33-5.
1373' ljem, odvetnik v Ljubljani.
Narok za sklepanje poravnave pri
Dražbeni oklic.
okrožnem sodišču v Ljubljani, soba štev.
Dne 26. j u n i j a ' 1 9 3 3 . dopoldne ob 140, dne 24. junija 1933. ob 10. uri.
<
J
o v e t i h bo pri podpisanem sodišču
Rok za oglasitev do 18. junija 1933.
v
sobi št. 32 dražba nepremičnin: zem- pri okrožnem sodišču v Ljubljani.
iUska knjiga Jurka vas, vi. št. 177,1805
Okrožno sodišče v Ljubljani, odd. III.,
41816.
dne. 18.. maja 1933.
Cenilna vrednost: Din 109.343-50 (po
•j.
?đbit'ku bremen Din 96.000-— dinarjev Por 9/33-2.
1379
1
3.343-40).
529.
Vrednost pritikline: Din 1.180-—.
Najmanjši ponudek: Din 8.895-50.
Poravnalni oklic.
. Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
Uvedba poravnalnega postopanja o
r Priglasiti sodišču najpozneje pridraž- imovini Mohor.Franca, lastnika slašči
e
nem naroku pred začetkom dražbe, čarne »Mila« v Ljubljani, Kolodvorska
| c er bi se ne mogle več uveljavljati ul. 6.
Poravnalni sodnik: Avsec Anton, sod
nepremičnine v škodo zdražitelja.
r k•uede
j le ravnal
nik okrožnega sodišča v Ljubljani.
v dobri veri.
Poravnalni upravnik: dr. Treo Luce,
., v ostalem se opozarja na dražbeni
5 Ј Л ki je nabit na uradni deski tega odvetnik v Ljubljani.
s
°dišča.
Narok za sklepanje poravnave .pri
podpisanem sodišču, soba št. 140, dne
Sresko sodišče v Novem mestu,
24. junija 1933. ob 11. uri.
dne 8. maja 1933.
, Rok za oglasitev do 18. junija 1933. na
*
podpisano sodišče.
""•,
£ 1098/32-13
1342
G
Okrožno
sodišče
v
Ljubljani,
odd.
IIL,
' 33/33
'. dne 19. maja 1933.-. • :

Dražbeni oklic.

t ^ n e 3. j u 1 i j a 1933. ob d e s e t i h
'«ban!!* Podpisanem sodišču v sobi št.: 12
^azba nepremičnin: Hiša - štev. 10 v
' ^e'pi-1 n a r t u z gospodarskim poslopjem,
ìe^,i-.v em ' ^upo i n njivsko parcelo,
^.Uška knjiga Št. Lenart, vi. št. 74.
^ ö m i n a vrednost: Din 167.920-50.
Rednost pritikline: Din 8:525-50.
3 m a n j š i ponudek: Din 111.947.
r
avice, ki bi ne pripuščale dražbe,

H:
Sa 2/33-34
530.

1348

. . . .

Konec poravnalnega
postopanja.
Poravnalno postopanje dolžnika Steleca Ivana, sedlarja in tapetnika v Celju,
je končano.
Okrožno kot poravnalno sodišče v Celju,
odd. I., dne 9. maja 1933.

Razglasi raznih uradov
in oblastev
Štev. 5614/11.

1366

Razpis.
Direkcija drž. rudnika Velenje r a z 
p i s u j e z a n a d a n 8. j u n i j a t. 1.
o b 11. u r i dobavo:
1200 kg terpentinovega mila,
2000 kg bučnega olja,
3500 kg riža,
600 kg sirove kave,
2800 kg svinjske" masti,
3500 kg koruznega zdroba.
Dobavni pogoji pri podpisani.
Direkcija državnega rudnika Velenje,
dne 17. maja 1933.
*
R U 419/22, 533/26, 516/26.
1378
Agrarni primer: Randol, Veliko in Malo
Kompolje in Dol. Podboršt.

Razglas
o razgrnitvi načrta o nadrobni delitvi
skupnih zemljišč posestnikov iz a) Randola, b) Velikih in Malih Kompolj ter
c) Dolenjega Podboršta.
Načrt o nadrobni delitvi skupnih zem
ljišč, ki so vpisana
k a) pod vi. št. 117, kat. obč. Krka,
k, b) pod vi. št 151 in 152, kat. obč.
Muljava, '
k c) pod vi. št. 141, kat. obč. Cešnjevk,
bo na podstavi § 96. zakona ž dne 26.
oktobra 1887., kranj. dež. zak. št. 2 iz
1. 1888.,
od dne 27. maja do 9. junija 1933.
k a) v občinskem uradu Krka,
k b). v občinskem uradu Muljava in
c) v občinskem uradu Trebnje
razgrnjen na vpogled vsem deležnikom.
Obmejitev načrta s kolci na kraju sa
mem i n njega pojasnjevanje se bo vršilo
k a) 30. maja 1933 od 12 do 13. ure
pri načelniku gospodarskega odbora v
Randolu hšt. 4,
k b) 30. maja 1933. od 16. do 17. ure
pri načelniku gospodarskega urada v
Velikem. Kompolju hšt. 3,
k c) 31. maja 1933. od 10 do 11 ure
pri načelniku gospodarskega odbora v
Dolenjem Podborštu hšt. 4.
To se daje splošno na znanje s pozi
vom, da morajo neposredno kakor tudi
posredno.'udeležene stranke svoje ugo
vore zoper ta načrt v 30 dneh od prvega
dneva razgrnitve dalje, t. j . od dne 27.
maja do 26. junija 1933. pri podpisanem
komisarju za agrarne operacije I v Ljub
ljani vložiti pismeno ali dati ustno na
zapisnik. Ljubljana, 15. maja 1933.
Komisar za agrarne operacije I:
Pokom 1. i-1 "
'•••'"
sfe
Štev. 2589."
1351-3-2

Razpis zdravniške službe.
Glavna bratovska skladnica v Ljub
ljani razpisuje na podlagi >Pravilnika
za opravljanje zdravniške službe pri
bratovskih skladnicah« (»Službeni list
kraljevske banske uprave Dravske ba
novine« štev. 248/40 iz L 1930.) službo

Štev. 42.

Stran 220.
zdravnika asistenta v bolnici Krajevne
bratovske skladnice na Jeseničan.
Za razpisano mesto prihaja v poštev
doktor vsega zdravilstva, ki je absolviral predpisani staž v javni bolnici, je
samski ter ne reflektira na izvrševanje
privatne zdravniške prakse na Jese
nicah.
Honorar za to mesto znaša Din 2000
meseôno z brezplačno hrano in stanova
njem v bolnici.
Lastnoročno pisane prošnje sprejema
Krajevna bratovska skladnica na Jese
nicah do 7. junija 1933.
Ljubljana, dne 18. maja 1933.
•j»
Štev. 2535/33.
1350—3—2

Ravnateljstvo
mestnega
vodovoda
ljubljanskega razpisuje dobavo:
3 vodomerov 50 mm svetlobe (mokroiekaë) za priključek s flanžami.
Ponudbe je vposlati do 3. junija t. 1.
v zaprtem ovoju z označbo »Ponudba za
vodomere«.
Cene je navesti franko Ljubljana, oca
rinjeno, vštevši vse odtegljaje.
Ravnateljstvo mestne elektrarne in vo
dovoda v Ljubljani,
dne 20. maja 1933.

Razpis zdravniške službe.

Razne objave

Glavna bratovska skladnica v Ljub
ljani razpisuje na podlagi »Pravilnika
za opravljanje zdravniške službe pri
bratovskih skladnicah« (»Službeni list
kraljevske banske uprave Dravske ba
novine« štev. 248/40 iz 1. 1930.) službo
pogodbenega zdravnika pri Krajevni
bratovski skladnici v Krmelju.
V zdravniški okoliš, spadajo občine:
Št/ Janž, Tržišče, Št. Rupert in Boštanj,
v katerih prebiva točasmo 279 članov in
587 rodbinskih svojcev. Zavarovanci
prebivajo do največ 8 km od Krmelja.
Za obiske, oddaljene nad 3 km, se do
stavi zdravniku voz.
Prejemki zdravnika so: mesečna pla
ča Din 2500*—, brezplačno stanovanje v
skladnični bolnici, sestoječe iz 2 sob,
kopalnice in pribiklin, brezplačna raz
svetljava, vrt, letno 30 q premoga in 6
voz drv, prosta uporaba električnih peči
proti plačilu trošarine.
Zdravnik bratovske skladnice mora:
1. biti državljan kraljevine Jugoslavije;
2. govoriti in pisati srbsko-hrvatsko-slovenski jezik;
3. biti doktor vsega zdravilstva in imeti
diplomo fakultete kraljevine. Jugo
slavije ali diplomo tuje fakultete, no
strificirano na eni izmed domačih
medicinskih fakultet, da je že dose
gel to pravico;
4. med temi zdravniki se sprejme v
prvi vrsti zdravnik z dokazanimi spo
sobnostima za malo in srednjo kirur
gijo, kakor tudi za porodništvo z gi
nekologijo;
5. odslužiti po zakonu predpisani bolnični staž, imeti pravico privatne
prakse in biti vpisan v imenik zdrav
niške zbornice;
6. biti telesno in duševno zdrav;
7. imeti uravnano vojaško obveznost in
pri sprejemu v službo ne sme biti
starejši od 45 let;
8. imeti pravico do ekspedicije zdravil
s predpisano lekarniško prakso.
Natančnejše informacije se dobe pri
Krajevni bratovski skladnici v Krmelju.
Nastop službe 15. julija 1933.
Lastnoročno pisane prošnje sprejema
Krajevna bratovska skladnica v Krme
lju do 7. junija 1983.
Ljubljana, dne 15. maja 1933.

Štev. 1419/V-K.

1374

Razpis.

1369

Vabilo
na redni letni občni zbor,

Na občnem zboru daje vsakih deset
delnic po en glas (§ 11. družbenih
pravil).
V Ljubljani, dne 22. maja 1933.
Upravni svet.
*
1363

Licitacija zastavljenih
predmetov
se bo vršila dne 14. j u n i j a 1933.,
začetek ob 9. u r i dopoldne.
Prodali se bodo: Efekti štev. 23.691
do 25.576, dragocenosti štev. 37.447 do
37.800 in 1 do 2174, ki se do 10. junija
1933. ne podaljšajo ali ne dvignejo.
Dne 12. in 13. junija 1933. ostane
zavod za promet s strankami zaprt.
Oblastv. koncesionirana zastavljalnica
v Mariboru.
V. Remm.
1375

Razid društva.

ki ga bo imelo
Društvo za vzdrževanje otroške bolnice
v Ljubljani
dne 7. j u n i j a 1933. ob šestnajstih v
damski sobi v I. nadstropju kavarne
»E m o n a « v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Poročilo predsednikovo in odborakih funkcionarjev. 2. Volitev novega
odbora.- 3. Slučajnosti.
V Ljubljani, dne 20. maja 1933.
Društveni odbor.

Obmejno prosvetno društvo v Ratečah-Planici se je po sklepu občnega zbo
ra z dne 2."aprila 1933. prostovoljno razr
šlo.
Odbor.
*
1376

1386

Izgubil sem legitimacijo tilozofske
fakultete univerze v Ljubljani št.. 112 na
ime: Hribovšek Anton. Proglašam jo za
neveljavno.
Hribovšek Anton s. r.

Vabilo
na X. redni občni zbor,
ki ga bo imela

Prometna banka d. d.
v Ljubljani,
dne 19. junija 1983 ob 15. uri (ob treh
popoldne) v lastni hiši v Ljubljani,
Pred Škofijo št. 1 I.
Dnevni
red:
1. Poročilo upravnega sveta o poslov
nem letu 1932.
2. Poročilo nadzorstvenega sveta.
3. Odobritev bilance in rač. zaključka
za leto 1932, podelitev absoiutorija
upravnemu svetu in sklepanje o
kritju poslovne izgube iz azijskega
rezervnega fonda.
4. Volitev nadzorstva.
5. Slučajnosti.
Po 8 9. in 10. družbenih pravil ob
javljamo, da imajo pravico glasovanja
na občnem zboru delničarji, ki polože
pri Prometni banki d.> d. v Ljubljani
šest dni pred zborovanjem najmanj
deset delnic. Če so delnice že v depotu
pri zavodu samem, naj se zglase delni
čarji, ki se hočejo udeležiti tega obč
nega zbora, najkesneje- do 13. junija
1933 v uradnih prostorih Prometne
banke d. d. v Ljubljani, kjer se jim
izroče legitimacije.

Objava.
Izgubil sem orožni list na ime Brajec
Josip, župnik na Trati. Proglašam ga za
neveljavnega.
Brajec Josip s. r.
1370

Objava.

*

1388

Objava.
Ukradeno mi je bilo odhodno izpri
čevalo banovinske vinarske in sadjar
ske šole v Mariboru za 1. 1931./32. na
ime: Kolman Franc. Planina . pri Sev
nici. Proglašam ка za neveljavno.
Kolman Franc s. r.

*

'1382

Objava.
Podpisana Pezdir Božena, dijakinja»
rodom iz Ljubljane, preklicujem veljavnoet izgubljenega izpričevala za II. g 1 " 1 '
nazijski razred 1. 1931./32. uršulins» 6
gimnazije v Ljubljani.
Pezdir Božena s. r#
1166

Objava.

Izgubil sem odpustnico 6. r a z r ^ g
deške narodne Šole v Kamniku z dn
30. aprila 1925. in odhodno izpričeval«
obrtne nadaljevalne šole v Kamnik
z dne 30. aprila 1929. na ime: Vrhovni*
Ivan; oboje proglašam za neveljavnoVrhovnik Ivan e. r«

Izdaja kraljpvflka baneka uprava Dravski» banovine. Urednik' Pobar Robert v Ljubljani.
Tiska in zalaga; Tiskarna Merkur v LJubljani] njen predstavnik: 0. Michâlek v Ljubljani,

Çitfiiiiia pWon» т gtttwvA.

KRALJEVINA

JUGOSLAVIJA

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

V LJUBLJANI, dne 27. maja 1933.

Letnik

IV.

VSEBINA
278. Razpisi — postopek z ocarinjenim bencinom, namenjenim
uvozne carinske tarife, ko se dajejo ugodnosti za uvoz
' • za "mešanje s Špiritom; — uvozno ocarinjanje metilciklosvinčenih elektrod.
beksanona; — izprememba razpisa it. 6227/IV—1933. o
•••
' 0. Razpis — uvozno ocarinjanje ročnega orodja, ki deluje
uporabi ugodnosti iz pripomb in opazk uvozne carinske
s stisnjenim zrakom.
tarife; — navodilo za izračun skupnega davka na blago 281. Objave banske uprave o pobiranju občinskih trošarin v
iz poStnih paketov.
letu 1933.
'279. Postopek, kako-je izdajati odločbe po pripombi za St. 664. 282. Razne objave iz »Službenih novin«.

Uredbe osrednje vlade.
278.

Razpisi.*
i.

Postopek z ocarinjenim bencinom, namenje
nim za mešanje s špiritom.
; Na, vprašanje oddelka za carine, kako je postopati
z bencinom^' ki ga uvozijo uvozniki iz inozemstva zaradi
mešanja s špiritom, je dal oddelek za davke na osnovi
člena 68. zakona o državni trošarini pod št. 20.340 z dne
.8. marca 1933. to-le pojasnilo:
•
>Z bencinom, ki ga uvozijo uvozniki iz inozemstva
.za.mešanje, s špiritom, je treba postopati po predpisih
člena 111., točkah 31., 32., 33., 34., 35., 86., 37., 38. in 39.
, trošarinskega pravilnika.«
Ker je y točki 33. člena 111. pravilnika za izvrševa
nje zakona o državni trošarini odrejeno, da morajo po
slati dotične carinarnice bencin, ki prihaja neposredno
] iz inozèmstya in ki se nanj ne plača državna trošarina,
,po .carinskih predpisih oddelku finančne kontrole, ka
teremu je poverjeno nadzorstvo nad pooblaščenim pod
jetjem, predpisujem na osnovi člena 273. carinskega
zakona za to, da se vodi kar najjačja kontrola glede
točne uporabe pravilnika o mešanju špirita z bencinom
za proizvajanje sredstva za pogon motorjev, ta-le po
stopek;
Bencin iz člena 1. pravilnika se prijavlja carinarnici
v ocarinjanje z deklaracijo v štirih izvodih.
Ko se izvrši po vloženi deklaraciji uvozno ocarinjenje brez plačila državne trošarine, mora poslati carinar
nica bencin s tretjim in četrtim izvodom oddelku
* >Službene novine kraljevine
8. aprila 1933., št, 75/XXI V/228.

Jugoslavije« z dne

finančne kontrole, v čigar območju je uvoznikovo mešališče. Oddelek finančne kontrole potrdi na tretjem
izvodu prejem bencina in ga vrne carinarnici, da ga pri
druži unikatu deklaracije, četrti izvod pa priloži zaradi
nadaljnje kontrole knjigi, ki jo vodi po členu 19. pra
vilnika.
Z bencinom, ki služi v druge namene, ne pa za
pogon motorjev, kakor tudi z bencinom za pogon zrako
plovov je postopati pri ocarinjanju po dosedanjih pred
pisih s pogojem, da se predhodno predloži odobritev
finančne direkcije za uvoz takega bencina.
Ta razpis stopi v veljavo na dan razglasitve v.
>Službenih novinah«.
V Beogradu, dne 20. marca 1933. ; št.: 7489/IV.
Minister za finance
dr. Mil. R. Đorđević s. r.

II.

Uvozno ocarinjanje metilcikloheksanona
(metilanona in septanona).
Na osnovi člena 23. v predlogu zakona o občni carin
ski tarifi dajem carinarnicam to-le pojasnilo:
Metilcikloheksanon (Methylçyclohexanon), znan v
trgovini kot metilanon in septanon^ ki se uporablja v
industriji in obrti kot sredstvo za raztapljanje, se ocarinja kakor ostali kemični proizvodi iz točke 2., št. 235.
uvozne carinske tarif e v predlogu zakona o občni carinski
tarifi. Tehnično čisti metilcikloheksanon (metilanon, septanon) ima vrelišče pri 165° do 171° C, specifično težino
pri 15° C okrog 0,9266, plamtišče pri 48° C.
V Beogradu, dne 29. marca 1933.; št. 8624/IV.
../••'.

Minister za finance
d r - Mil. R. Đorđević s. r.
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43. kos.

III.

Izprememba razpisa št. 6227/IV-1933. o uporabi ugodnosti iz pripomb in opazk uvozne
carinske tarife.
Minister za finance јз odločil na osnovi člena 23. v
predlogu zakona o občni carinski tarifi tako-le:
sOddelek za carine naj sprejema prošnje za'uporabo
ugodnosti iz pripomb in opazk tudi brez potrdila o po
godbenem izvoru dotičnega blaga.
V predloženi prošnji je označiti ime tvornice z na
vedbo kraja in države, ki blago izdeluje, in z izjavo, da
зе jamči za pravilnost računa.
V rešitvah po takih prošnjah mora postaviti oddelek
.za carine pogoj, da se sm?jo uporabiti samo, če se pred
loži ob ocarinjanju takega blaga tudi potrdilo o izvoru,
s katerim se ugotavlja, da je dotično blago po izvoru iz
pogodbene države.
S tem se izpreminja razpis št. 6227/1 V. z dne
4. marca 1933.«
Iz pisarne oddelka za carine ministrstva za finance
v Beogradu, dne 29. marca 1933.; št. 8534/1 V.

IV.

Navodilo za izračun skupnega davka na blago
iz poštnih paketov.
Praviloma se najde osnova odmeri skupnega davka
na poslovni promet na način, ki je razložen v § 4. zakona
o skupnem davku na poslovni promet. Samo izjemoma
se sme za blago, uvoženo po pošti, skladno s § 1. zakona
o izpremembi zakona o skupnem davku na poslovni
promet z dne 16. julija 1931. in členom 3. uredbe Pov.
br. 546/III z dne 20. julija 1931. vzeti za osnovo odmeri
tega davka p'etkratni znesek odpadajočih carinskih
davščin, in sicer, -kadar nastopijo primeri, ki so izrecno
v teh predpisih našteti. Toda pri uporabi tega izjemnega
načina določitve davčne osnove se morajo ugotoviti
činjenice, ki so povzročile uporabo izjemnega načina,
ker glede na navedene predpise ni stvar proste
izprevidnosti carinskih organov, ali se naj uporabi pra
vilo ali pa izjema, marveč*" gre za to, ali so v vsakem
konkretnem primeru izpolnjeni pogoji za redno ugotovi
tev davčne osnove po vrednosti ali ne, če se vzame kot
vrednost petkratni znesek carinskih davščin.
Zato se v zvezi z razpisom št. 35.103/IV z dne
22. novembra 1932. naroča carinarnicam, naj postopajo,
če зе mora vzeti za osnovo odmeri skupnega davka na
blago, uvoženo po pošti, petkratni znesek carinskih
davščin, na nastopni način:
1. Če je povzročilo uporabo izjemnega načina pri
določitvi osnove skupnega davka to, da ni, računa, mora
jo ugotoviti uradniki, določeni za ocarinjenje, na dotični
deklaraciji pismeno, da se je vzel za osnovo odmeri
skupnega davka petkratni znesek carinskih davščin zato,
ker ob ocarinjanju za to blago ni bilo predpisanega
računa, in morajo postaviti pod to ugotovitev overovitev,
ki sestoji iz datuma in njihovih podpisov.
2. Če Je uvoznik račun o pravem času predložil ali
Se je račun nošiljko spremljal, toda zbog izvestnih nedostatkov ni mogel biti vzet za polnoveljavni dokaz o

vrednosti blaga, na katerega se nanaša, in se je zato
moral skupni davek plačati na petkratni znesek carin
skih davščin, morajo ugotoviti uradniki te nedostatke
pismeno tako na ustrezni deklaraciji kakor tudi na raču
nih in morajo vse to na spredaj razloženi način overoviti.
Ob tej priliki se carinarnice opozarjajo, da. morejo
služiti samo takšne konstatacije v izpričbo za uporabo
izjemnega načina pri določitvi osnove za odmero, skup
nega davka na poslovni promet in da je brez njih to
postopanje neveljavno.
Iz pisarne oddelka za carine ministrstva za finance,
v Beogradu, dne 367 marca 1933.; št. 8701/IV.
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Postopek, kako je izdajati odločbe po pripombi
za številko 664. uvozne carinske tarife, ko se
dajejo ugodnosti za uvoz svinčenih elektrod
za akumulatorje.*
Na osnovi člena 23. v predlogu zakona o občni carin
ski tarifi in mnenja ministrstva' za trgovino in industrijo
III. br. 5506 z dne 14. februarja 1933. predpisujem
postopek za pravilno uporabo ugodnosti, določene v
pripombi k št. 664. uvozne tarife v predlogu zakona o
občni carinski tarifi:
Ugodnost iz pripombe za številko 664. uvozne tarife
v predlogu zakona o občni carinski tarifi dajejo carinar
nice same.
Uvozniki, ki se žele koristiti s to ugodnostjo, se mo
rajo obrniti za . vsak poedini primer na carinarnico s
pismeno vlogo.
Vlogi je treba priložiti:
a) račun (fakturo), na katerem jamči uvoznik s
svojeročnim podpisom, da je izviren in pravilen, in
b) potrdilo pristojnega davčnega oblastva, da je
davčna obveznost po razpisu št. 26.140/IV z dne 27. avgu
sta 1932. in št. 29.220/IV z dne 27. septembra 1932.**
poravnana.
Carinarnice morajo po pravilni vlogi, sklicuje se na
seznamek ministrstva za trgovino in industrijo št. 1826,1
z dne 19. avgusta 1926.,*** odnosno C. br. 37.929 z dne
1. septembra 1926. ugotoviti, da se svinčene elektrode
za akumulatorje, ki se ocarinjajo po tar. štev. 664.,
točki 3. a, a), ne izdelujejo v državi, in na osnovi tega
izdati odločbo, s katero se dovoli uvozniku, da sme
uvoziti po pripombi za številko 664. uvozne carinske
tarife zahtevano količino svinčenih elektrod za akumula
torje po ustrezni znižani postavki.
V Beogradu, dne 16. marca 193&; št. 7347/1 V.. .
Minister za finance
dr. Mil. R. Đorđević s.' r.

* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
20. marca 1933., št. 63/XVIII/188 (vnovič objavljena v
»Služb, nov.« z dne 23. marca 1933., št. 66/XIX/198).
** »Službeni list« št. 601/71 in 662/80 iz 1. 1932.
*** >Uradni list« št. 374/92 iz 1. 1926.
' '
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Razpis.
Uvozno ocarinianje ročnega orodia, ki deluje
s stisnjenim zrakom.*
Na osnovi člena 23. v predlogu zakona o občni carin
ski tarifi dajem to-le pojasnilo:
Različno od strojev, ki delujejo s stisnjenim zrakom,
se smatra kot orodje, ki deluje s stisnjenim zrakom in
ki je pogojeno z Avstrijo v št. 662. uvozne carinske
tarife, ročno orodje do vštetih 20 kg teže po kosu.
Ta razpis stopi v veljavo na dan razglasitve v »Služ
benih novinah« in ukinjam z njim razpis št. 23.707/IV
z dne 3. avgusta 1932.**
.

V Beogradu, dne 3. aprila 1933.; št. 9084/1 V.
Minister za finance
dr. Mil. fi. Đorđević s. г.

a) od 100 1 vina Din 100—,
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50*—,
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja,
ruma in konjaka Din 5"—,
č) od 100 1 sadnega mošta Din 15-—.

likerja,

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 15. maja 1933.
,11. No. 8636/1.
Občina Lobnica, v srezu mariborskem desni breg, bo
pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v lelu
1933. 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 — ,
č) od goveda nad 1 letom Din 50—.
d) od goveda pod 1 letom Din 20-—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 20. maja 1933.
II. No. 2603/2.

Banove uredbe.
281.

Objave banske uprave
o pobiranju občinskih trošarin
v letu 1933.
II. No. 2822/1.
Občina Bolehnečici, v srezu ljutomersko-radgonskem,
bo pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v
letu 1933. 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 15. maja 1933.
II. No. 3393/2.
Občina Brezje, v srezu mariborskem desni breg, bo
pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu
1933. naslednje občinske trošarine:
a) od 100 1 vina Din 100—,
b) od 100.1 vinskega mošta Din 100—,
c) od goveda nad 1 letom Din 14—,
č) od goveda pod 1 letom Din 5 — ,
• d) od prašičev Din 5—.
.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 19. maja 1933.
П. No 6223/1.
, Občina Kremberg, v srezu mariborskem 1. br.. bo
pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu
1933. naslednje občinske trošarine:
* >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
3. aprila 1933., št. 75/XXIV/241.
** »Službeni list« št. 577/68 iz 1. 1932.

Občina Morje, v srezu mariborskem- d. br., bo po
birala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu
1933. 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 17. maja 1933.
II. No. 9962/1.

*

Občina Muretinci, v srezu ptujskem, bo pobirala od
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933. občin
sko trošarino: po Din 50-— od 100 1 vina.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 15. maja 1933.
II. No. 3018/1.
Občina Pivola, v srezu mariborskem desni breg, bo
pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu
1933. naslednje 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 2-50.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 17. maja 1933.
II. No. 4331/3.
Občina Rova, v srezu Kamnik, bo pobirala od dneva
razglasitve- v »Službenem listu« v letu 1933. naslednje
občinske trošarine:
a) od 100 1 vina Din 751—,
b) od 100 1 vinskega mošta Dim 75"—,
c) od 100 1 piva Din 50-—,
č) od lü stopnje alkohola špirita, žganja, likerja,
ruma in konjaka Din 5*—.
\Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 13. maja 1933.
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IL No. 5909/1.
Občina Roiengrund, v srezu mariborskem levi breg;
bo pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v
letu 1933. naslednje občinske trošarine:
a) od 100 1 vina Din 100-—,
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50'—,
c) od 100 1 sadnega mošta Din 25 - —,
č) od goveda nad 1 letom Din 10*—,
d) od goveda pod 1 letom Din 5 - —,
e) od prašičev Din 5 - —.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 15. maja 1933.
II. No. 2595/2.
Občina Sela Šumperk, v srezu Novo mesto, bo po
birala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu
1933. 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 15. maja 1933.
II. No. 4012/1.
Občina Smolnik, v srezu mariborskem d. b., bo po
birala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu
1933. občinsko trošarino Din 100*— od 100 1 vina.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
. dne 12. maja 1933.
II. No. 11.566/1.
Občina Sv. Anton v Slov. gor., v srezu mariborskem
1. br., bo pobirala od dneva razglasitve v »Službenem li
stu« v letu 1933. naslednje občinske trošarine;
a) od 100 1 vina Din 100-—,
b) od 100 1 vinskega mosta Din 100-—,
c) od 100 1 piva Din 25-—,
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja,
ruma in konjaka Din 5-—,
d) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 30-—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 13. maja '1933.
,11. No. 4508/1. ,
Občina Sv. Stefan, v srezu Šmarje pri Jelšah, bo po
birala cd dneva razglasitve v »Službenem listu« v le
tu 1933. naslednje občinske trošarine:
/
a) od 100 1 vina Din 100-—,
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50'—,
c) od goveda nad.l letom Din 10*—,
č) od goveda pod 1 letom Din 5*—,
d) od prašičev Din 5 - —.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 15. maja 1933.

II. No. 6320/1.
Občina Trnovec-Sela, v srezu Ptuj, bo pobirala od
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933. na
slednje občinske trošarine:
a) od 100 1 vina Din 75-—,
b) od 100 1 vinskega mošta Din 75-—,
c) od hI stopnje alkohola. špirita, žganja, likerja,
ruma in konjaka Din 5-—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 15. maja 1933.
II. No. 3019/1.
Občina Vrhole, v srezu mariborskem desni breg, bo
pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu
1933. 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 20. maja 1933.
II. No. 4192/1.
Občina žiberci, v srezu ljutoroersko-radgonskem, bo
pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v" le
tu 1933. 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*—,
č) od 100 1 sadnega mošta Din 25-—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 12. maja 1933..

282. _

Razne objave
iz „Službenih no vin".
Številka 86. z dne 18. aprila 1933.
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne 16. fe
bruarja 1933. so napredovali v V. položajno skupino:
V i t i n I v a n , učitelj v Stari cerkvi, srez kočevski;
V u g a I v a n , učitelj v Ljubljani; L u k n a r M a r i ja,
učiteljica v Ptuju; H a n K a r o l i n a , učiteljica v Ljub
ljani; G e r m e k A n t o n , učitelj v Jezici; R o b n i k
I v a n , učitelj v Mariboru; Š e š a r k L e o n t i n a , uči
teljica v Kočevju; K o b a l A m a l i j a , učiteljica v Ko
stanjevici, srez krški; K 1 e m e n č i č J o s i p , učitelj v
Pobrežju pri Mariboru; B i z j a k J o s i p ,: učitelj v
Celju; O s m e « J a n k o , učitelj v Lipi, srez dolnjelendavski; in M a h k o t a S t a n i s 1 a v a , učiteljica v Ljub
ljani, dosedaj vsi uradniki VI. položajne skupine.
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne 16., fe-,
bruarja 1933. so napredovali v V. položajno skupino:
S t u p i c a M a r i j a , nastavnica meščanske šole v
Krškem; N o v a k M a r i j a , nastavnica 2. ženske meščan
ske šole v Ljubljani; Z u p a n M a r i j a , nastavnica me
ščanske šole v Celjü; in L a p ä j r i e M a r i j a ; nastavnica
meščanske šole na Viču pri Ljubljani:

Izdaja kraljevske banska uprave Dravske banovine: njen predstavnik in urednik: Pobàr Robert v:Ljubljani.
Tiska in zalaga: Tiskarna »Merkur« v Ljubljani j njen predstavnik: Otmar Michàlek v LJubljani.

Štev. 43.

SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE
Priloga k 43. kosu IV. letnika z dne 27. maja 1933.

Razglasi kraljevske
banske uprave
VL No. 2364/22.

S rez

1868

od 8. maja do 14. maja 1933
Po naredbi ministrstva za narodno zdravje
8. br. 4948 z dne 21. marca 1930.

Srez

Skrlatinka. — Scarlatina.
1 2
Breiice . . . . . » • • » •
1 1
Celje
»•••
3 __
Dolnja Lendava . • . » •
1
Kram • . . . . . .
1
Konjice . . « • • » • • • •
2 1 1
Krško .
•
Litija
. 2 1 1
Ljubljana ferez) . • » » 3
1
Ljubljana (mesto) . ». 8
Ljutome/
• » 1
Maribor ievl breg . • . 3
1
Novo mesto . . . . » • •
Prevalle
. . . . . . . 1 -r —
Slovenja radec . . « »' » . 1
26 8 3
Vsega

— 1
— 2
1 —
— 1
— 1
— 2
2
— 3
— 1
1
—
— 3
1 17
•

?3
>
O a»

S

te

O

Pregled nalezljivih bolezni
v Dravski, banovini

Skupina tiluznih bolezni.
1 — —
1 1 —
Dolnja Lendava . » • » » 1 — —
1 — —
Gornjigrad - . . . » » •
Konjice
. . . .• • » 1 — —
2 — —
Ljubljana (srez) . . » •
Ljubljana (mesto) . • » 1 1 —b — 2
Maribor desni breg . •
1 — —
1 — —
4J — —
Vsega . • 18 2 2

3

O

"C

CM

s

£3

—

—

—
— 31

Ošpice. — Morbilli.
• • »• — 1 — —
Brežice . . . .
<. • » •
1
Celje
(mesto)
.
.
1
8
marje pri Jelšah ._a . . . , 1 1 1 —
2 2 2 —
Vsesa» . . •

Vsega • . .

1
1
2

Nalesljiro vnetje možganov.
Meningitis cerebrospinalis epidemica.
— — 1
1
frezïce . . .
• * • i
1
1
»lovenJRradeo
2
—
—
—
2
Vsegai • • «
Hripa — Grippe
3
Crnome« . . • I t * » » »
—
3
KoJevJe . » • » » • » • »
Metlika .
2
t
5 3 = —
Vsega , , .

Litija
>. . • .
Maribor levi breg . . .

Razglasi sodišč
in sodnih oblastev
42

~~'
—

1

—
1 —
1
1
—
~~

3
3
2
8

1
1

—
15

—

1
1
1
1

1 — —

4

1 —
1
3

Vranični prisad. — Anthrax.
IIBrežice ...»••»••
-I 1
Kranj
.j.
Vsega .
1 1

-

Otrpnjenje tilnika, —- Polyomyelitis
acuta.
-. .. I 1 1 - 1 - 1 - 1 1
Litija
Vsega

Otročična vročica. — Sepsis
puerperalis.
Metlika

u

•O

Vnetje priušesne slinavke,
Parotitis
epidemica.
— 1107122 — 1 85
Črnomelj
,16 8 14 — 10
Ptu]
Vsega
16 115 36
95
Kraljevska banska uprava Dravske
banovine v Ljubljani,
dne 19. maja 1933.

Krčevita odrevenelost. — Tetanus.

—

o »
•=•5

Rdečke—Rubeola.
Celje (meato) . . . . . . 1 l'| — | 1| — | —
ll-l l l - l Vsega

—

1
1

—
o—

o_

>
« CMi
a u T
ss
0 o
o z »
—
o3

O

Davica. — Diphteria et Croup.
Brežice
Celje
,
Celje (mesto) .
Dolnja Lendava » • • »
Gornjigrad . . . » » » h
Kamnik
Kranj
Kočevje • • » »
Konjice . . . • •
Krško
Laško . . . . . .
Litija .
Logatec . • » • • » » » >
Ljubljana (srez) .
Ljubljana (mâstoï
Ljutomer
Maribor desni bree
Maribor levi bree
Prevalje . . . . . .
Ptuj
»
Ptuj fmesto) . » . ,
. Slovenjgradec . . .
Šmarje pri Jelšah •_
Vsega
57 12 26
Sen. — Erysipelas.
—
Breiice . . . . «
Celje
Črnomelj . . . .
•»
1
Dolnja Lendava
»»
1
Koïevje . . . .
1
Litija
Ljubljana (mesto)
Ljutomer . . . . .
2
Maribor desni breg
Maribor (mesto) .
1
Murska Sobota
Novo mesto .
1 —
1
Prevalie . . .
1
Ptul
....
Radovljica . .
Vsega
12 8

Sr ez

•
I 11 - I 11 - I
Vsega.,.! l | H l | - |

A 107/33-7.

1395

Oklic, s katerim se sklicu
jejo zapuščinski upniki.
Malgaj Andrej, kovaški mojster v Gaberskem št. 24 pri Trbovljah, j© dne
15. februarja 1933 umrl.
Vsi, ki imajo kake terjatve do zapu
ščine, s© pozdvljejo, da jih napovejo in
dokažejo pred tem sodiščem v sobi
št. 3 ustno dme 2 0. j u n i j a 1 9 3 3 ob
d e s e t i h ali do tega dine pismeno.
Upniki, ki svoje terjatve do tega dne
ne bi ustno ali pismeno prijavili, nimajo
pravice do zapuščine, ako bd radi pla
čila napovedanih terjatev pošla.
Sresko sodišče v Laškem, odd. L,
dne 22. maja 1933.
*
I R 397/33—3
1383—3—2

Amortizacija.
Na predlog Hotujec Marije, zasebnice
v Žirovnici, se uvede amortizacija vložne knjižice Ljudske posojilnice v Ljub
ljani r. z. z n. z., št. 70.743 z vlogo
20.902 Din 10 p.
Imetnik te knjižice ali drugi more
bitni upravičenci se pozivljejo, da v
roku 6 mesecev uveljavijo: svoje pra
vice do te knjižice, sicer se bo izreklo,
da nima moči.
Sresko sodišče v Radovljici, odd. L,
dne 19. maja 1933.
T Og 6/33-1.

1399-3-1

Amortizacija.
Na prošnjo Javnega skladišča in pre
vozne družbe d. d. v Celju se uvede po
stopanje za amortizacijo -naslednjih
vrednostnih papirjev, ki jdh je prosilec
baje izgubil, ter se njih imejitelj poziv
lje, da uveljavi tekom 1 (enega) leta
svoje pravice. Sicer bi se po poteku tega
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Štev. 43;

roka proglasilo, da so vrednostni pa
pirji brez moči.
Oznamenilo vrednostnih
papirjev:
Delnica javnega skladišča in prevozne
družbe d. d. v Celju na K 4000'— ju
goslovanske vrednosti štev. 6 s kuponi
2—17 in talonom.
Okrožno sodišče v Celju, odd. L,
dne 18. maja 1933.
Og 14/33—3.

1401

Amortizacija.
Na prošnjo Pochyla Alojzije na Jesenicah-Fužine, Lampetova ul. 8, se uvaja
postopanje za amortizacijo naslednjih
vrednostnih papirjev, ki jih je prosilec
baje izgubil ter se njih imetnik poziv
lje, da uveljavi tekom šestih mesecev
od dneva objave v »Službenem listu«
svoje pravice, sicer bi se po poteku
tega roka proglasilo, da so vrednostni
papirji brez moči.
Oznamenilo vrednostnih
papirjev:
Hranilna knjižica Kmetske posojilnice
ljubljanske okolice v Ljubljani štev.
32452, glaseča se na ime V. & L. Po
chyla, v vrednosti 1078 Din 02 p.
Okrožno sodišče v Ljubljani, odd. V.,
dne 22. maja 1933.

benem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine.v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Sresko sodišče v Murski Soboti,
dne 13. maja 1933.
Hs
E Va 4477/32—12.
'
1403

Dražbeni oklic.

Konkurzni razglasi
531.
Sa Por 1/33^.

1400

Poravnalni oklic.
Uvedba poravnalnega postopanja o
imovini tvTdke Fischer & drug, manu
fakturna trgovina v Celju, registrovane
pod firmo Fischer & drug, trgovina z
manufakturnim blagom v Celju.
Poravnalni sodnik: dr. Mak Ivan, sod
nik okrož. sodišča v Celju. .
..
Poravnalni upravnik: dr. Stamonik
Ivan, odvetnik v Celju.
_ ., ,
Narok za sklepanje poravnave pri
imenovanem sodišču, soba štev. 2, dne
22. junija 1933. ob 9. uri.
Rok za oglasitev do 16. juni ja. 1933. ;
Okrožno kot poravnalno sodišče v Celju,
odd. L, dne 23. maja 1933;.:,,v-i ..

Dne 2 7. j u n i j a 1 9 3 3 . dopoldne
ob o s m i h bo pri podpisanem sodi
šču v sobi št. 16 dražba nepremičnin:
zemljiška knjiga k. o. Vič, vi. št. 24,(hiša št. 7, Vič, z dvoriščem in 2 nji
vama).
Cenilna vrednost: Din 118.479'—.
Pritiklma: 1 lestva.
Najmanjši ponudek: .Din 78.986.
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 ravna! v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
. 1389—2^-1'
oklic, ki je nabit na uradni deski tega Št.' 7241/1545/1933.
sodišča.
*
Razglas.
Sresko sodišče v Ljubljani,
Mariborska mehanična tkalnica i n ,
dne 12. maja 1933.
Popravek.
apretura Doctor in drug v Mariboru,,
V dražbenem oklicu opravilna štev.
Hs
Tvorniška cesta 40, je z vlogo z dne
E 842/32—8, objavljenem na strani 218. E Va 6079/32—8.
1402 16. maja 1933. zaprosila, da se :ji dovoli priloge k 42. kosu »Službenega lista«
povečati
obstoječo barvarno na parceli"
z dne 24. maja 1933., pod tek. št. 1377,
Dražbeni oklic.
:
se mora glasiti podpis pravilno: Sresko
Dne 2 8. j u n i j a 19 3,3. dopoldne št 632/3, k. o. Sv. Magdalena ob Tvor- '
sodišče v Ljutomeru (ne: v Ljubljani), ob o s m i h bo pri podpisanem sodi niški cesti in Črtomirovi ulici, z gradbo
dne 10. maja 1933.
šču v sobi št. 16 dražba nepremičnin: novega prizidka na že obstoječe po-,
*
zemljiška knjiga k. o,. Udmat, vi. št. 253. slopje, kakor je to razvidno iz predlo-,
ženih načrtov.
Cenilna vrednost: Din 220.000'—.
£ 388/33/9
1392
Radj te prošnje se v smislu §§ 107.,
Pritiklin ni.
109. in 110. obrt. zakona,. §§ 84. in .89f,'
Dražbeni oklic.
Najmanjši ponudek: Din 110.000-—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, gradbenega reda in § 73..in si. z. u..p. •
Dne 21. j u n i j a 1933. d o p o l d n e
ob d e v e t i h bo pri podpisanem sodi je priglasiti sodišču najpozneje pri draž odreja komisijski ogled in obravnava
šču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: benem naroku pred začetkom dražbe, na četrtek, 8. junija 1933., ob 15. uri
a sestankom, na kraju samem v Mari*
ideelna polovica, zemljiška knjiga Dra sicer bi še» ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelia. boru, Tvorniška cesta 40. • • vinjski vrh, vi. št. 18.
: Načrti prizidka barvarne so do dneva \
ki je ravnal v dobri veri. •
Cenilna vrednost: Din 7.131-95.
komisijske obravnave interesentom na s
V ostalem se opozarja na dražbeni
Vrednost pritikline: Din 700—,
vpogled pri podpisanem uradu.'V tem.:
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
Najmanjši ponudek: Din 4.988*—.
roku je pri istem uradu : vložiti, eventu-'
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, sodišča
alne ugovore proti nameravani gradbiw
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž
Srosko sodišče v Ljubljani,
prizidka barvarne. Najpozneje pa je-te
benem naroku pred začetkom dražbe,
dne 16.. m a ja 1933.
ugovore predložiti n a . d a n komisijske
sicer bi se ne mogle več uveljavljali
*
glede nepremičnine v škodo zdražitelia. E 952/32—17.
1359 obraynave vodji komisije. Poznejši ugo
vori se ne bodo upoštevali, temveč se '
ki je ravnal v dobri veri.
Dražbeni oklic.
bo o projektu odločilo neglede nanje,
V ostalem se opozarja na dražbeni
Dne 3. j u l i j a 1933. d o p. o b 8. u r i kolikor ne bo javnih zadržkov.
oklic, ki ie nabit na uradni deski tega
Interesenti se vabijo,- da se obravnavô'
bo pri podpisanem sodišču v sobi
sodišča.
. . . .
•,
. »
št. 12 dražba nepremičnin: trije trav udeleže.
Sresko sodišče v Ptuju, odd. IV.,
Mestno načelstvo v Mariboru,
niki in njiva, zemljiška knjiga Mostec,
dne 14. maja 1933.
dne 19. maja 1933.
vi. št. 172.
*
Cenilna vrednost: Din 9.119-—.
Mestni načelnik:
E 100/33—8.
1397
Najmanjši ponudek: Din 6.079-32.
dr. Lipoid S» r.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
Dražbeni oklic.
*
1390':
Dne 2 2. j u n i j a 1 9 3 3. ob d e v e  je priglasiti sodišču najpozneje pri Št. 91/pr/33.
dražbenem
naroku
pred
začetkom
t i h bo pri podpisanem sodišču v sobi..
Razpis.
Štev. 18 dražba nepremičnin, njive in dražbe, sicer bi se ne mogle več uve
Mestno načelstvo v Mariboru r a z p i 
ljavljati
glede
nepremičnine
v
škodo
gozda: zemljiška 2 knjiga Borejci, Vi vi.
suje mesto drugega jurista, katerem«'/
zdražitelja, ki je ravnal v dobri veri.
štev. 61, 105 in /„ vi. št. 275.
bodo poverjeni v prvi vrsti posli obrt* ...
V
ostalem
se
opozarja
na
dražbeni
Cenilna vrednost: Din 14.741-—. .
nega referata.
V".'
! ,
Pritikline ni.
/ oklic, ki je nabit na' uradni deski tega
sodišča.
,
Pogoji:
Dovršena
juridična
fakulteta^
-,
Najmanjši pónudek: Din 9828*—.
Sresko sodišče Brežice, odd. IL,
in ui>rayno-»politični izpit.- • •
• '••££
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe.
dne 11. maja 1933.
Prošnje, s potrebnimi • prüogami•'!'?;'•
Je priglasiti sodišču najpozneje pri draž

Razglasi raznih uradov
in oblastev

Štev: 43.

Stran 223.

do 20. junija 1933. vložiti pri mestnem
načelstvuT- •'••'"• '•'•'- --••-••- '•Mestno načelstvo v Mariboru,
dne 20. maja 1933.
Mestni načelnik:
dr. Lipoid s. r.
Št. 5605/11.

1393

Razpis.
Direkcija drž. rudnika Velenje raz
pisuje na dan 21. junija t. 1. ob 11. uri
dop. nabavo 260 m Mannesmannovih
jeklenih brezšivnih cevi; Pogoji pri
podpisani.
Direkcija drž. rudnika Velenje,
dne 20. maja 1933.
*
'%.

novine« štev. 248/40 iz 1. 1930.) službo
zdravnika asistenta v bolnici Krajevne
bratovske skladnice na Jesenicah.
Za razpisano mesto prihaja v poštev
doktor vsega zdravilstva, ki je absolviral predpisani staž v javni bolnici, je
samski ter ne reflektira na izvrševanje
privatne zdravniške prakse na Jese
nicah.
Honorar za to mesto znaša Din 2000
mesečno z brezplačno hrano Ln stanova
njem v bolnici.
Lastnoročno pisane prošnje sprejema
Krajevna bratovska skladnica na Jese
nicah do 7. junija 1933.
Ljubljana, dne 18. maja-1933.
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, Stanje 15. maja 1933.
Aktiv*. ; ; •[•• '';•" ••.(..'. iifriartjev
Metalna
podloga . 1.912.933.303.91
;(—10,567.419-88)
Devize, ki ni-; '
sovpodloffi 32,697.298*24 ( + 6,159.499;66)
Kovani.no- :
vec v niklja 189,386.250-60 l-J-26,484.825-50)
Posojila ; . 2.327,258.846-89 <-ф- 28.173-69)
Vrednostni
. .
papirji;. . 15,451.200-; . ,
Prejšnli pred
ami državi 1.813,320.066-57 (-|- 284.358-98)
Začasni predjemi g\, drž.
blagajni . 600.000.000-—
»rednosti reWvn. fonda 68,081.369-60
Vrednosti
ostalih fon
dov . . . . * 7,924.914-72
Nepremlinlne , . . . ... 169,454.218-34(4- 228,830=82)
«azna aktiva 70,669.631-93 (-f 3,116.026.73)
7.187,077.100-70
Pasiva
Dinarjev
Capital . . 180,000.000-Rezervni
'ond . . .
77,948.671-20 ( +
75-—)
Ostali fondi
9,687.781-71.
.
.
Novčanioe v
obtoku . . 4.462,605.590'- (—54,617.675--)
°bvezé na
•
Pokaz '-..'.•" 944.795.270-39 (+19,716.426-30
°bveze uro
kom . . . 1:297,041.124-25 (-f25,86.0.000-—I
^агпа pasiva 215,098.663-16 (-|-83,781.469-20j
7.187,077.100-70
Obtok in ob
'eie . . ;' 6.407.300.860-39
gelotno kritje . . . 35-37%
5
Htje v zlatu. . .32-597,
Obrestna mera:
J*
eafcomptu
, .
»
00
lombardu » .
>

t

• • *

t

•

»

»

7И%
9%

*
®kv. 2589.

-

1351—3—3

Razpis zdravniške službe.
.. Glavna bratovska skladnica v Ljub>л * 'opisuje na podlaga »Pravilnika
?* opravljanje zdravniške službe pri
onatovekih skladnicah< (»Službeni Ust
^ajj, ©vske. banske uprave Dxavske ba-

.

izredni občni zbor
z naslednjim dnevnim redom:
1. Sprememba pravil.
2. Slučajnosti.
Na tem občnem zboru se sklepa ve
ljavno neglede na število udeležencev.
Stavbna hranilnica in' posojilnica
»Moj dom« r. z. z o. z. v Ljubljani.
• Ä

'

•
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Vabilo
na 30. redni občni zbor

Razne objave

Narodna banka 134°
kraljevine Jugoslavije

nov, kakor predpisuje čl. 35. pravil za
primer spremembe pravil in poslovni
ka, se sklicuje na 11. junija 1933. v
veliki dvorani restavracije »pri Levu«,
Gosposvetska cesta,

Vabilo
na 53 občni zbor,
ki ga bo imela ,

Kmetska posojilnica
ljubljanske okolice,
registrovana zadruga z neomejeno zavezo
v Ljubljani, v soboto, dne 10. junija 1933.
ob 15. uri v svoji sejni dvorani v Ljub
ljani, Tyrséva cesta 18.
D nevni red:
1. Predsednikov nagovor.
2. Poročilo ravnateljstva,
3. Poročilo nadzorstva.
4. Revizijsko poročilo.
5. Odobritev letnega računa.
6. Razdelitev dobička.
7. Volitev predsednika, podpredsednika
in 3 članov načelstva.
8. Volitev treh članov nadzorstva.
9. Predlogi zadružnikov.
V Ljubljani, dne 23. maja 1933.
Načelstvo.
ф
1394

Občni zbor
Osrednje protituberkulozne lige
se bo vršil
dne 11. junija 1933. ob pol 10. uri dop.
v dvorani Okrož. urada za zavarovanje
delavcev v Ljubljani, Miklošičeva c. 20,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Odobritev zapisnika zadnjega občne
ga zbora. •
2. Poročilo predsednika, tajnika in bla
gajnika.
'
3. Poročilo o stanju tuberkuloze v ba
novini in predložitev načrta za po
bijanje jetike.
4. Poročilo nadzornega odbora.
5.. Sprememba pravil.
6. Predavanje dir. F. Neubauexja in
dr. Fr. Debevca.
7. Slučajnosti.
Odbor.
1404;

delničarjev Delniške družbe za
kemično industrijo na Dunaju,
ki se vrši
v sredo dne 14. junija 1933. ob l ì . uri
popoldne v poslovnih prostorih družbe,
Dunaj I., Schottenring 17.
D n e v n i red: .
1. Poročilo upravnega sveta. za poslov
no leto 1931./32.'
2. Poročilo računskih
preglednikov,
sklepanje o bilanci" in o uporabi či' stega dobička kakor tudi razrešnica
upravnega sveta.
3. Volitev v upravili svet. Volitev ra
čunskih preglednikov.
4. Določitev nagrade računskim pre
glednikom in članom «ksekutivnega
odbora. Določitev vrednosti pj-eženone znamke za člane upravnega sveta.
Delnice je glasom. § 25. statutov po
ložiti najkesneje do 8. junija 1933 pri
Österredchissche-Credit-Anstalt für Han
del und. Gewerbe, Wien I., Am Hof 6,
ali pri Dresdnerbank, Berlin.
Vsakih deset delnic upravičuje za od
dajo enega glasu. .
D u n a j , dne 27. maja 1933.
*
1391

Vabilo
na IV. izredni občni zbor
ki ga bo imela

Jugočeška, jugoslovansko-češka
tekstilna industrija d. d.
v Kranju,

v petek, dno 16. junija 1933., ob %12
uri dopoldne v družbenih pisarniških
prostorih v Kranju,
z nastopnim dnevnim redom:
1. sklepanje o predlogu upravnega
sveta, da se spremenijo društvena
pravila,
2. volitev članov upravnega sveta.
3. slučajnosti.
Po § 14. družbenih pravil imajo gla
sovalno pravico oni delničarji, ki so
položili pri družbeni blagajni v Kranju
6 dni pred zborovanjem vsaj 10 delnic
z nezapadlimi kuponi vred. Delničarji
glasujejo po § 18. družbenih pravil ali
Vabilo
osebno
ali pa po pooblaščencu. Pojest
Ker pri rednem občnem zboru pod
pisane zadruge, ki se je' vršil dne 10" delnic daje pravico do enega glasu.
, (S 16. družb, pravil.)
21. maja t. 1., niso bile zastopane V» čla
Upravni svet.

Stran 224.

Štev. 48.

RAČUNSKI ZAKLJUČEK LJUBLJANSKE KREDITNE BANKE
k 31. decembru 1932.
1318
Čista bilanca k 31. decembru 1932.

Aktiva
Oiotovina:
n) blagajna
b) žiro-računi pri Narodni
banki
c) računi pri Poštni hranil
nici .
d) račun pri Državni hipo
tekami banki
Valute in devize
Menice
Vrednostni papirji — lastni
Vrednostni papirji pokojnin
skega fonda
Predujmi na vrednostne pa
pirje
Račun tečajne razlike drž.
vrednostnih papirjev
. . .
Dolžniki:
a) denarni zavodi . . . .
b) dolžniki, kriti z raznim
pokritjem
(vrednostnimi
papirji, intabulacijo, ži
rom itd.)
c) ostali dolžniki (kritje ve
činoma v bianco-menicah)
d) medsebojni računi cen
trale in podružnic . . .
Realitete (tri hiše v Ljub
ljani, po ena v Celju, Čr
nomlju, Mariboru, Šlovenjgradcu in Splitu)
inventar
Konzoreijalni računi in trajne
udeležbe
Prehodne postavke . . . .
Ostala aktiva
Dolžniki za prevzele garancije

Din

Din

8,571.594-94
2,032.27296
1,340.308-40
0,811.689-60

18,755.865-90
144.099-93
62,1S9.110-10
16,027.23617
1,345.800-4,895.126-98
3,838.14652

2,599.827-50

124,941.169 30
141,598.61103
52.305.799-27

Pasiva

321,5,05.407-10

19.732.910-76
979.706-94
39,792.814-97
1,042.350-89
1,169.57504
43.862.831-52

Din

1. Delniška glavnica:
333.333 delnic à nominale
Din 150-— kupon 1931 . .
2. Rezervni fondi:
, a) redni rezervni fond . . .
' b) ostali rezervni fondi . .
3. Pokojninski in podporni fond:
a) pokojninski fond . . . .
b) podporni fond za uredništvo
4. Vloge:
a) na knjižice — vezane po
uredbi
b) na knjižice — nove . . .
5. Upniki:
a) tekoči računi — vezani po
uredbi
b) tekoči računi — novi . .
c) medsebojni računi centrale
in podružnic
6. Trate in lastni akcepti:
a) trate
.' . .
b) lastni akcenti . . . . .
7. Tranzitne obresti
8. Neizplačana dividenda . . .
9. Prehodne postavke . . . .
10. Recsknnt
11. Ostala pasiva . . . . . .
12. Cisti dobiček:
a) prenos dobička iz minu
lega leta
b) dobiček za leto 1932. . .

167,331.508-74
16,894.685-—

13. Upniki za prevzete garancije

43.862.831-52

49,999.950'—
4,643.799-50
7,212.957-19

418.211--

6,104.923-

115,561.903-52
2,278.86164

117,840.765-16

52,365.799-27
165.825-85
4,000.000-—

2,464.868-23
1.664;635-78

Din
7,345.0576.076.31514.315.353-

162.3471,279.3821.011.396-

2,453.125-61

• 404.868-23
1,604.635-78

4,129.504-01

4,165.825-85
178.706-76
14.796 —
375.275-42
50,723.915-27
435.740-13

4,129.504-01
a

Prejemki

Din

27.736.726
з;.333.517
7,296.739
418.524-

236,591.99301

482,418.151-30

Račun izgube in dobička k 31. decembru 1932.

1. Obresti:
a) reeskomptne in tranzitne
b) vlog na knjižice
c) ostalih računov .
2. Upravni stroški . .
3. Plače in doklade .
4. Davki in pristojbine
5. Odpisi:
a) na inventarju
b) na kurzu državnih efektov
c) na negotovih terjatvah . .
6. Čisti dobiček:
a) prenos iz minulega leta .
b) čisti dobiček tekočega leta

11,856.756-69

5,686.712--

482,418.151-30
Izdrtki

Din

1. Prenos dobička iz minulega
leta
2. Obresti:
a) vrednostnih papirjev
. .
b) menic
c) ostalih računov
3. Iznos realitet
4. Iznos bančnih poslov . Î . .

Din

Din
2,464.868-23

1,611.522-47
7,830.047-54
28,057.598-76

45.368.137-34

37,499.168-77
1,366.673-32
4,037.42702

45,368.137-31

' i

V Ljubljani, dne 31. decembra 1932.
Primerjali s knjigarni in prilogami in našli v soglasju.
Nadzorstveni svet:
Dr. Ivan Bole s. r.,
predsednik.
Dr. Janko Kersnik s. r.,
Dr. Alojzij Kobal s. r.,
VJktor Naglas s. r.,
člani.

Za

ravnateljstvo

H a n u g

K r o f t a

...
,
'
ravnatelj centrale.

Z a k n j i g o vo d s t v o i
Vladislav Turk s. r.,
Prokurist
in glavni knjigovodja.

Izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine. Urednik: Pohar Robert v Ljubljani.
Tiska In zalaga: Tiskarna Merkur, y Ljubljani; njen predstavnik: Q.Micbâlek v Ljubljani.
„Јл
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KRALJEVINA

JUGOSLAVIJA

S L U Ž B E N I LIST
KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE
4 4 . kos.

V LJUBLJANI, dne 31. maja 1933.

Letnik

IV.

VSEBINA:
283. N&vódilà, kako naj se sestavi proračun drž. razhodkov in | 284. Objave banske uprave o pobiranju občinskih trošarin v
•-• dohodkov s predlogom fin. zakona za leto 1934./1935.
|
letu 1933.
proračun v zakonskem roku. Ta skrajni rok se nika
kor ne sme prekoračiti. Posebni proračuni, ki bi se
poslali pozneje, se ne bodo upoštevali in vzeli v oceno,
proračun dotične ustanove za leto 1934./1935. pa mora
283.
biti zaključen v tem primeru samo na podstavi tistih
Ministrstvo za finance
podatkov, s katerimi razpolaga minister za finance.
kraljevine Jugoslavije.
Razdelitev proračuna skladno s členom 2. in 3.
Oddelek za proračun. \
uredbe o tehnični sestavi proračuna državnih razhodkov
in dohodkov na državno administracijo( upravo) in na
V Beogradu, dne 10. maja 1933.; št. 5140/VII.
državna gospodarska podjetja in ustanove, izvedena v
Na osnovi odredb členov 9. do 25. zakona o držav proračunu za leto 1933./1934., se mora pridržati tudi v
nem računovodstvu, uredbe o tehnični sestavi proračuna proračunu za leto 1934./1935.
državnih razhodkov in dohodkov in § 86. finančnega
Po členu 1. uredbe se deli državni proračun:
zakona, za 1. 1933./1934. in da bi se obenem dosegla pri
a) : na proračun občnih državnih razhodkov in dohod
sestavi posebnih proračunov za 1. 1934./1935. potrebna kov in
enotnost, predpisujem naslednja
b) na proračun razhodkov in dohodkov državnih'
gospodarskih podjetij in ustanov.
Vsote razhodkov in dohodkov enega in drugega pro
računa se postavljajo in odobrujejo samo v kosmatih
kako naj se sestavi predlog- proračuna zneskih.
'
državnih razhodkov in dohodkov s
I. Proračun občnih državnih razhodkov in dohodkov
predlog-om finančnega zakona za leto obseza po členu 2. te uredbe:
1. Proračun razhodkov občne državne administracije
1934./1935.*
(uprave), ki ga sestavljajo ti-le poedini proračuni:
vrhovne državne uprave;
I. Občne pripombe.
pokojnin, razpoložnin, vzdrževalnin,. narodnih pri
.Proračun državnih razhodkov in dohodkov za leto znanj, pomoči in invalidskih podpor;
1934./1935. mora obsezati potrebne razhodke in domnev
državnih dolgov;
ne dohodke za, čas od dne 1. aprila 1934. do dne
ministrstva pravde;
31. marca 1935.
ministrstva za prosveto (brez ; državjiih tiskarn in
;-. Ker mora.minister za finance prej proučiti, pretresti narodnih gledališč);
„
' « . ' • '
in urediti vse posebne proračune in skladno s členom 12.
ministrstva za zunanje posle; .
zakona o državnem računovodstvu izvesti ravnotežje med
ministrstva za notranje.posle;
državnimi dohodki in razhodki in izdelati k proračunu
ministrstva za finance (brez upiave državnih mono
.svoj ekspozé, morajo biti po'odredbi čl. 9. zakona o polov, državnih posestev Belja in Topolovca in tvornice
državnem računovodstvu in po prvem odstavku člena 7. za sladkor na Cukarici);
uredbe o tehnični sestavi, proračuna državnih razhodkov
ministrstva za vojsko in mornarico;
m dohodkov vsi. posebni proračuni razhodkov in dohod
ministrstva za gradbe;
kov za L. 1934./1.935. tako občne državne administracije
ministrstva za promet-(prometne upravne naprave!;
(uprave) kakor tudi državnih gospodarskih podjetij in
ministrstva za poljedelstvo (brez državne razredne
ustanov vročeni ministrstvu za finance — oddelku za loterije, državnih kobilarn in državnega poljedelskega

Uredbe osrednje vlade.

navodila,

Z3.Kl3.Clfl.) 5

* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dno
ministrstva za trgovino in industrijo (brez Državne
15. maja 1933., š t 108/XXXI/305.
• • . ,
hipotekarne banke); •
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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 tistih bolnic in sanitetnih na
prav, ki se vzdržujejo po posebnih predpisih iz lastnih
dohodkov in iz državne podpore), in
ministrstva za telesno vzgojo naroda, in
proračunskih rezervnih kreditov.
2. Proračun dohodkov:
od neposrednih davkov;
od posrednih davkov;
od presežka monopolnih 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;
y stroki ministrstva za poljedelstvo:
državne razredne loterije,
državnih kobilarn,
državnega poljedelskega zaklada;
v stroki ministrstva za šume in rudnike;
v stroki ministrstva za trgovino in industrijo:
Državne hipotekarne banke in
v stroki ministrstva za socialno politiko in narodno
zdravje:
državnih kopališč in kopališč v državni upravi,
državnih zdravilišč in okrevališč in vseh ostalih
ustanov te vrste, kakor tudi vseh tistih 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 občnih dfžavnih sredstev, namenjene za
pokrivanje pasivov poedinih državnih podjetij in ustanov.
Kljub tej porazdelitvi državnega. proračuna so se
vendarle pridržala načela, postavljena po odredbah čle
nov 14. in 18. zakona o dr/.avnem računovodstvu: prvič,
da morajo biti državni razhodki in dohodki, najsi izvira
jo iz kakršnekoli osnove, vsi obseženi v državnem pro
računu in izkazani na določenem mestu v kosmatih
zneskih, In drugič, da se morajo najprej postaviti držav
ni razhodki, potem pa dohodki.
II. 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

dohodki tako proračuna občnih državnih razhodkov in
dohodkov kakor tudi proračuna razhodkov in dohodkov
državnih gospodarskih podjetij in ustanov realni in se
morajo opirati na skrbno urejene in kontrolirane podat
ke. Občni položaj naše države zahteva, da se znižajo
državni razhodki na neizogibne državne potrebe v bo
dočem proračunskem letu. Ob ocenjanju razhodkov je
treba brezpogojno ostati v mejah kreditov, ki so določeni
v sedanjem proračunu, in ni dovoliti nobenega pove
čanja.
Proračunsko ravnotežje je v tem, da se vsi državni
razhodki enega proračunskega leta pokrijejo z dohodki
za to leto. Upoštevaje to in jemaje za zakonsko osnovo
ob sestavi proračuna načelo ravnotežja, je treba v tem
konkretnem primeru vedeti, da iznos državnih razhod
kov občne državne administracije (uprave) za leto
1934./1935.- posamez nikakor ne sme prestopiti meje
sedanjega državnega proračuna. Potemtakem se mora
izvesti v razhodkih strogo varčevanje, kar ustreza pra
vilno pojmovanim gospodarskim interesom države; da
pa se doseže čim pravilnejša in primernejša porazdelitev
kreditov v mejah možnosti njih občnega kritja, je treba
težiti za tem, da se predlagani krediti znižajo v vseh
primerih, kjer to dovoljujejo1 interesi države ali držav
ne službe.
Potemtakem se ne sme predlagati noben razhodek
samo zato, ker je že obstojal v dosedanjih proračunih.
To velja zlasti za izredne in neobičajne razhodke, ki so
občasnega ali začasnega značaja.
Predlagani krediti, redni (osebni ali materialni) ali
izredni, ki jih ne bi zahtevala absolutna državna po
treba, se bodo črtali ali znižali na potrebni znesek; 5<?fi
uradov in šefi računovodstev dotičnih ustanov, ki so oo
členu 9. zakona o državnem računovodstvu odgovorni /.a
točnost dejanskega ' stanja, pa se pokličejo na odgovor.
Glede osebnih in materialnih razhodkov banskih
uprav je proračunski 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 se
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 na dan 1. julija t. 1.
Ne bodo se dovolila nobena nova uslužbenska mesta In
jih potemtakem ni treba izkazovati na običajni način
»nova mesta«. Ce bi se moralo dosedanje število po
določeni formaciji poedinih ustanov popolniti z obstoje
čimi žvanji v proračunskem letu 1934./1935., 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
nje število osebja v državnih uradih in ustanovah očitno
večje, nego je dejanski potrebno. To število se mora
zmanjševati.
V nobeni državni ustanovi se ne bo 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 uradnikih z dne 31. mar
ca 1931. tako-le:
I. Krediti za partijo »Osebni prejemku imajo te-le
pozicijej in sicer:

44. boe.
1. Plače — periodični poviški in položajne doklade
uradnikov.
2. Plače — periodični poviški zvaničnikov.
3. Plače — periodični poviški služiteljev.
4. Razlika prejemkov po § 259. zakona o uradnikih.
Za te prve tri pozicije se morajo izkazati zvanja —
položaji dotičnih uslužbencev tako, kakor to ustreza pred
pisom zakona o uradnikih, pri čemer je treba označiti
položajno skupino plače, odnosno položajno skupino plače
s stopnjo, na primer: I, II/l, H/2, III/l, III/2, IV/1 in
IV/2, odnosno položajno skupino plače s stopnjo in
periodičnim poviškom, in to: IV/1-1, IV/1-2, IV/1-3,
IV/2-1, IV/2-2, Vrl, V-2, VI-3 itd., določene z odredbami
zakona o uradnikih z dne 31. marca 1931.
Pozicije pri partiji. »Osebni prejemki« morajo biti
razčlenjene na podpozicije po zvanjih z zneskom pripada
jočih prejemkov, t. j . vračunši plače, plače s periodičnimi
poviški in dodavši jim pripadajoče položajne doklade.
V prvi poziciji je izvršiti porazdelitev pod a) na urad
nike in pod b) na uradniške pripravnike (glej obrazec)
po strokah in draginjskih razredih.
Poleg zvanja — položaja je postavljati po predpisih
zakona o uradnikih te-le označbe, in sicer:
označba: I, V, VI, VII, VIII, IX in X označuje polo
žajno skupino in plačo;
označba: II/l, H/2, III/l, III/2, IV/1 in IV/2 označuje
položajno skupino in plačo s stopnjo;
označba: IV/1-1, IV/1-2, IV/2-3, V-l, VI-2, VII-4,
VIII-3, IX-2, X-3 označuje položajno skupino, stopnjo in
plačo s periodičnim poviškom.
Za tiste 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
zaporedno številko, ime in položajno skupino dotičnega
uslužbenca, znesek razlike od prejšnje osnovne in polo
žajne plače kakor tudi znesek razlike od prejšnje
položajne doklade. Ta • pozicija se mora razčleniti na
• podpozicije za uradnike, zvaničnike in služitelje tako,
da znesek kreditov točno ustreza omenjeni prilogi. Po-#
sebej se še opozarjajo odgovorni šefi računovodstva na
to, da se ti krediti ne bodo odobravali brez detajlne
priloge, sestavljene po teh navodilih in priložene občne
mu ekspozeju kot priloga št
/
5. Draginjske doklade 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 njih sedanji višini glede
na že izvršene zmanjšbe 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
j
rodbinske « . s , . , . .,
b) zvanionikov: osebne . . . « , . £ . . .,
rodbinske . . s « . t . .,
c) služiteljev: osebne
«•»..,
rodbinske . • . t • . • «
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II. Krediti za nagrade kontraktualnih uradnikov In
dnevničarjev se morajo izkazati v posebni partiji osebnih
razhodkov (§§ 158. in 165. zakona o uradnikih), kontraktualne 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 1933./1934., v eni skupni vsoti in v po
sebni partiji oddelka >Pokojnine in invalidske podpore«;
potemtakem ministrstvom in ustanovam ni treba po
stavljati teh 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 dr
žave, morajo biti predmet posebnega varčevanja in zni
žani na najnižje zneske. Če bi ministrstvo za finance
našlo, da predlagani razhodki te vrste niso dovolj opra
vičeni in obrazloženi, jih bo črtalo iz proračuna. Mini
strstvo za prosveto in ministrstvo za vojsko in morna
rico, eventualno pa tudi druga ministrstva, ki imajo,
državne štipendiste v inozemstvu, naj prilože svojemu
proračunu poimenski seznamek državnih štipendistov v
inozemstvu in naj označijo v njem predmet njih študij,
dobo studiranja 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.
Nabavke se morajo omejiti samo na to, kar je najpotreb
nejše in brez česar vobče ni moči prebiti; pri tem je
strogo upoštevati predpise pravilnika o trošenju pisar-,
niškega in drugega materiala itd. št. 55.900/11 z dne
18. maja 1932.* Krediti za potrošni pisarniški material
se morajo postaviti v najpotrebnejših vsotah. Krediti
za nabavo pisarniške oprave naj se nikar ne predlagajo.
Kredite za službena potovanja in 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
upoštevati sedanje cene poedinih predmetov in storitev
na trgu, .prav tako pa tudi dosedanje gibanje cen, tako
da se predlagajo krediti, ki utegnejo kar najverjetneje
striktno zadoščati za kritje ustreznih potreb. V poseb
nem ekspozeju k dotičnemu proračunu mora biti izkazan
tudi način kalkulacije, ki dokazuje točnost predloženih
proračunov. Ministrstvo za vojsko in mornarico naj pred
loži poleg takega proračuna tudi podatke o dohodkih
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 poti.
V proračune državnih razhodkov občne državne admi
nistracije (uprave) kakor tudi državnih gospodarskih
podjetij in ustanov se ne sprejmejo nikakršni inve
sticijski krediti za državne zgradbe in jih tudi ni pred
lagati.
*
Za izplačevanje anuitet državnih dolgov se mora
označiti m izkazati v besedilu, kdaj je dolg nastal,
kolikšen ]e bil prvotni dolg, koliko je doslej izplača
nega, koliko še ostane in v katerem času se mora
popolnoma izplačati.
* »Službeni list« št. 440/47 iz 1. 1932,

44. kos.
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Razen tega se morajo izkazati tudi vse regulirane
obveznosti, po katerih so izdani boni ali po katerih
sicer niso izdani boni, pa se morajo v prihodnjem
proračunskem letu izplačati. Tudi glede teh obveznosti
je treba v besedilu označiti in izkazati to, kakor glede
izplačila anuitet, t. j . kdaj je dolg nastal, kolikšen je
bil prvotni dolg, koliko je doslej izplačanega, koliko
še ostaja in v katerem času ga je treba popolnoma iz
plačati. Glede obveznosti, po katerih so izdani boni, se
mora, razen podatkov, ki jih je označiti v besedilu, ka
kor je spredaj navedeno, izkazati, kolikšen je znesek,
ki je že angažiran za izdane bone.
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 dajanje teh prejemkov v posebnih pozicijah,
kakor je to izvedeno v sedanjem proračunu.
Krediti za udeležbo države na kongresih, konfe
rencah, svečanostih in temu podobno, tako v državi
kakor v inozemstvu v izrednih primerih, naj se po
stavijo samo v proračun vrhovne državne uprave, koli
kor ne spadajo po svojem značaju v nastavek proračuna
ministrstva 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
postaviti v redne razhodke kakor doslej: biti morajo
točno razčlenjeni na kredite za kurzno razliko, za osebne
razhodke in iste kredite za materialne razhodke ter kol
taki 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 5. uredbe, je treba
izkazovati kot razhodek v proračunu občnih državnih raz
hodkov v razdelku tistega ministrstva, pod katero spada
dotično podjetje ali ustanova.
V tehničnem pogledu se morajo proračuni občne
državne administracije (uprave) za leto 1934./1935. ujemali
s sedanjim proračunom; pri tem je treba zlasti strogo
paziti na strokovno razdelitev nazivov pozicij in podpozicij in vsekakor preprečiti, da se zbero v eni poziciji,
odnosno podpoziciji raznorodni razhodki. To velja tudi
za tehnično izdelavo proračunov banskih uprav. Prav
tako se morajo proračuni razhodkov in dohodkov držav
nih gospodarskih podjetij in ustanov v tehničnem po
gledu za osebne in materialne razhodke kakor tudi za
dohodke ujemati s sedanjim proračunom z zgoraj nave
deno pripombo, pri čemer je treba označiti'tudi sedanjo
zaporedno številko partije in izkazati kot nezavisne
priloge (anekse) k proračunom tistih ministrstev, pod
katera ta podjetja ali ustanove spadajo. Potemtakem se
morajo najprej popolnoma razložiti vsi razhodki, 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.
Po členu 19. zakona o državnem računovodstvu se
morajo izkazati v proračunu poleg razhodkov in dohod
kov, pričakovanih za leto 1934./1935., v posebnih stolpcih
zaradi vzporeditve:
*
a) vsote odobrenih razhodkov in dohodkov za leto
1933./1934.;
b) vsote izvršenih (angažiranih) razhodkov in ostvarJenih dohodkov za leto 1932./1933.

44. kos.
Potemtakem 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
zahtevki 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.
Razen tega pa se naglasa, da se ne prevzame odgovor
nost, če bi se tak predlog ne postavil v proačun zato,
ker je bil odklonjen zbog nepravočasne, predložitve.
III. Dohodki.
Po odredbi člena 14. zakona o državnem računovod
stvu se. morajo razhodki, 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 računo
vodstvu s to pripombo, da je v sedanjih razmerah umest
no ravnati se zlasti po odredbah drugega in tretjega
odstavka tega člena. Potemtakem naj služi za občno pra
vilo, da je treba, ko se kalkulira verjetna višina poedinih
dohodkov v letu 1934./1935., vzeti za podstavo uspehe,
dosežene v proračunskem letu 1932./1933., in tako doblje
ne številke popraviti, kolikor je to mogoče, na podstavi
zakonskih ali drugih vzrokov, ki vplivajo na njih gibanje.
Sistem izračunjanja, izvzemši samo tiste dohodke, katerih
višina je odrejena pogodbeno, mora biti točno izkazan,
dokumentiran in obrazložen.
Vsote dohodkov je postaviti v proračun samo v celili
dinarjih, in sicer v kosmatih zneskih (člen 18. zakona o
državnem računovodstvu in člen 1. uredbe). Z drugimi
besedami: dohodke je izkazati v višini prejemkov, ne da
bi se odbijali stroški za zbiranje, režijo itd. Vsi izdatki,
ki so v zvezi z zbiranjem dohodkov, naj se izkazujejo v
proračunu razhodkov kot krediti.
V proračun dohodkov državnih gospodarskih podjetij
in ustanov je postaviti po členu 3. uredbe kosmate do
hodke teh podjetij in ustanov. Prav tako je postaviti v ta
proračun tudi dotacije iz občnih državnih sredstev, name
njene za kritje pasivov poedinih državnih podjetij in
ustanov.
Presežek dohodkov nad razhodki državnih gospodar
skih podjetij in ustanov naj se izkaže skladno s prvim
odstavkom člena 5. uredbe, v skupni vsoti v proračunu
občnih državnih dohodkov v oddelku »Državno gospodar
stvo« pri tistem 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 niora 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, da se bom ob sestavi odredb v predlogu
finančnega zakona striktno držal člena 44. zakona o
državnem računovodstvu in da ne bom sprejel nobenega
predloga ali amendementa, ki bi mu vsebina morala biti
predmet za izdajo posebnega zakona ali za izpremembe
in dopolnitve veljavnih zakonskih predpisov.

44. kos.
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V. Podatki, potrebni za predlog proračuna.

škodo. Končno je sestava teh ekspozejev, ki so priloge
Skladno s členom 11. zakona o državnem računo poedinim proračunom, zakonska obveznost, ki je v kate
vodstvu in z drugim odstavkom člena 7. uredbe morajo gorični obliki določena z zakonom o državnem računo
podati vsi ministri občni ekspozé s pismeno obrazložitvijo vodstvu.
Ekspozé obsezaj torej vsa potrebna pojasnila o pro
o vsaki vsoti razhodkov.
računu.
Samo kratka pojasnila, sestavljena kot pripombe
Zato mora biti vsak predlog proračuna dopolnjen:
(n. pr. pozivanje na poedine zakonske odredbe in reši
1. z občnim ekspozejem, v katerem mora biti pre tve; označba cen in količine materiala in temu podobno)
gledno obsežen ves proračun dotičnega ministrstva; ta se smejo postaviti v stolpec za pripombe obrazca štev. 1;
mora biti popolnjen s posebnim ekspozejem za vsako
3. s podrobnimi izkazi in pojasnili o ražhodkih po
širšo skupino razhodkov ali dohodkov, ki je zase poseb
na, logična celota, kakor n. pr.: srednji tehnični pouk, sameznih partij in pozicij.
4. Proračunu morajo biti priloženi tudi seznamki
nižje kmetijske šole, sodišča prve stopnje, državni rud
vseh državnih uradnikov in uslužbencev v vseh skupinah
niki, pomorsko brodarstvo, pošte, telegraf, telefon itd.
kakor tudi kontraktualnih uradnikov in dnevničarjev,
Občni ekspozé mora obsezati vsa poglavja dotičnega
izdelani po proračunskih poglavjih, partijah in pozicijah.
resorta, podjetja ali ustanove, odnosno stroke. Obsezati
Ti seznamki morajo imeti: stolpec, v katerem se označijo
mora občni pregled potreb in dohodkov te stroke, kakor
priimek, začetna črka očetovega imena in ime; stolpec,
jih določa predlog proračuna za leto 1934./193S. V njem
v katerem se označi zvanje; stolpec, v katerem se izkaže
se navajajo osnovni momenti politike dotičnega resorta,
položajna skupina in stopnja; stolpec, v katerem se
podjetja ali ustanove in se razlagajo in tolmačijo v veli
označata službeni kraj in draginjski razred; stolpec, ki
kih potezah predlogi s finančnega, gospodarskega, uprav
navaja število rodbinskih članov, ki jim gre pravica do
nega in strokovnega stališča; v njem se podaja koncizen
rodbinske draginjske doklade, in stolpec, ki obseza
historiat s pogoji že doseženih uspehov, iz česar naj se
skupne prejemke dotičnega uslužbenca. Poleg tega je
vidi evolucija dotične stroke. Zato bodi predlog pro
treba izkazati seštevek tega poslednjega stolpca po
računa za leto 1934./1935. tak, da ga je mogoče na široko
primerjati.s prejšnjim proračunom za leto 1933.Д934. in ' poglavjih, ki se mora ujemati s seštevkom partije oseb
s poslednjim zaključnim računom. Za poedina državna nih prejemkov v dotičnem poglavju. Pod tem seštevkom
je treba označiti skupni znesek, ki se nanaša na more
gospodarska podjetja in ustanove je treba jasno izkazati
donosnost, navesti kalkulačni sistem, po katerem se je bitna prazna mesta, ki niso popolnjena do dne sestave
izkazana donosnost izračunila, pojasniti in posebej po proračuna. Seznamki morajo imeti še rekapitulativni
pregled osebja po priloženem obrazcu št. 2., izdelan po
udariti tiste momente, ki vplivajo na zvišbo ali znižbo
proizvodnje, režijskih stroškov, občno aktivnost ali pasiv sebej za vsako proračunsko poglavje; šefi računovodstev
pri ministrstvih pa morajo izdelati na podstavi tako
nost podjetja.
poedino sestavljenih pregledov po en občni rekapitulativ
2. S posebnimi ekspozeji za poedine službene grane
ni pregled osebja za ves resort dotičnega ministrstva.
se mora strokovneje in podrobneje navesti stanje dotične
Po zgoraj navedenih navodilih je treba sestaviti tudi
grane; biti morajo dopolnjeni s podrobnimi izkazi, iz
seznamek uslužbencev, ki prejemajo razliko po § 259.
katerih se' da pregledno in jasno videti gibanje razhod zakona o uradnikih;
kov in dohodkov, razen tega pa oceniti umestnost in
6. eventualno tudi z drugimi prilogami, o katerih
preciznost predlaganih kreditov.
govore ta pojasnila ali o katerih dotični resort sam
Sestavi tèh ekspozejev je treba posvetiti posebno
spozna, da jih je treba priložiti, da bolje obrazloži po
skrbnost, uvaževaje, da je material, ki ga obsezajo, naj- trebo kredita ali gibanje dohodkov.
večkrat odločilnega pomena za končno določitev kredit
Proračuni razhodkov in dohodkov morajo biti izde
nih zneskov. Naglasa se pa, da v prejšnjih predlogih
lani po obrazcu št. 1., ki ga naj nabavi vsako ministrstvo
ekspozejev čestokrat ni bilo ali pa so bili zelo površni
v breme svojih kreditov, ker ga jim ministrstvo za finan
in nezadostni, a v nekih primerih niso mogli podati niti
ce ne bo poslalo.
najbolj površne slike o pravem stanju stvari. Taka ne
Minister za finance
pazljivost ni dopustna in je poslu samemu v veliko
dr. Mil. R. Đorđević s. r,
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porabljeno
(angažirano)
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1932./1933.
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P
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1. V poslednji stolpec se morajo vpisati številke po partijah za razhodke, a za dohodke tudi po pozicijah. Če gre za razhodke, naj se prečrta beseda »prejeto«; če gre za dohodke, pa naj se prečrta
beseda »porabljeno (angažirano)« (Glej člen 19. zakona o državnem računovodstvu in navodila,
kako naj se sestavi državni proračun za leto 1934./1935.)
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Urad
Številčno stanje uradnikov po predlogu proračuna

število osebja
po sedanjem
proračunu

Rekapitulativni in primerjalni pregled števila
osebja po predlogu proračuna za leto 193 /193

Banove uredbe.
284.

Objj
jave

banske uprave
o pobiranju občinskih trošarin
v letu 1933.
II. No. 9999/2.
'
Občina Hajdina, v srezu ptujskem, bo pobirala od
dneva razglasitve v »Službenem listu« ' v letu 1933. 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 5-—,
č) od goveda nad 1 letom Din 10*—,
d) od goveda pod 1 letom Din 5*—,
e) od prašičev ,Din 5-—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 22. maja 1933.

I
1
2
1
iii
2
1
IV
2
II

v
VI
Vil
VIII
IX
X
Vsen
urednikov

|
,
Številčno stenie uradniških pripravnikov po predlogu proračuna

Po stroki
k skupini

Dravinjski razred
I

III

II

Vili
IX
X
Vseh uradniških
- pripravnikov

Številčno stanje zvaničnikov po predlogu proračuna
I
II
III

•

Vseh
rvshlcnikov

Številčno stanje služiteljev po predlogu proračuna
I
II

*

Vseh
služiteljev

Številčno stanje ostalih uslužbencev po predlogu proračuna
Kontraktnalnlh uradnikov
Dnevničarjev-zvaničnikov
Dne vničarjev-služiteljev
Honoriranih uslužbencev
Vseh . . .
Rekapitulacija:
uradnikov
uradniških pripravnikov
zvaničnikov
služiteljev
'
ostalih uslužbencev
Skupaj . . .

II. No. 3321/3.
Občina Podgorica, v srezu Ljubljana, bo pobirala od
dneva razglasitve v ^Službenem listu« v letu 1933. 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 a—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 20. maja 1933.
II. No. 12529/1. .;
Občina St. Jurij ob j . ž. trg, v srezu celjskem, bo
pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v
letu 1933. naslednje občinske trošarine:
a) od 100 1 vina Din 10Q—,
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 5-—,
d) od goveda nad 1 letom Din 20-—,
e) od goveda pod 1 letom Din 10-—,
f) od prašičev Din 5*—,
g) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 3D—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine y Ljubljani,
dne 23. maja 1933.
II. No. 1549/2.
Občina Vodice, "v srezu Kamnik, bo pobirala od
dneva "razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933. 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 5-—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 20. maja 1933.

Izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine: njen predstavnik in urednik: Pehar Robert v LJubljani
«
Jieka In zalaga: Jlakarna >Merkur« y Ljubljanij njen predstavnik; Qtmar Michâlek v Ljubljani,

Stèrni.'
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Priloga k 44. kosu IV. letnika z dne 31. maja 1933.

Razglasi kraljevske
banske uprave
III./5. 4586/1.

BANOVINE

1442

Izkaz
živalskih kužnih bolezni v
območju Dravske banovine
pò stanju z dne 25. maja 1933.
O p o m b a : Imena sedežev sreskih načelniku» (mestnih magistratov) so natis
njena t debelejšimi, imena občin pa z
na ya 'ii: mi črkami; kraji s številom zakuženih dvorcev so navedeni v oklepajih.
Vranični prisad:
Brežice: Bojsno (Bojsno 1 dvorec),
Zakot (Zakot 1 dv.).
Steklina :
Brežice: Bizeljsko (Zg. Sušica 1 pri
mer), Konjice: Zreče (Zreče 1 primer).
Krško: Cerklje (Zasap 1 dv.), Čatež
(Čatež 1 dv.). Murska Sobota: Murska
Sobota (Murska Sobota 2 dv.). Maribor
mesto: Maribor JMaribor 1 primer).
Mehurčaeti izpuščaj goved:
Slovenjgradec: Skala (Skala 3 dv.).
• Svinjska kuga:
Kočevje: Dolenja vas (Dolenja vas
3 dv., Prigoriça 1 dv.), Stara cerkev
(Koblerji 3 dv., Lozine 1 dv., Sloven
ska vas 3 dv.). Konjice: Konjice okoli
ca (Polena 5 dv.). Zreče (Radanavas 3
dvorci). Litija: Gradišče (Ješče 1 dv.)..
Ljubljana: Pijava gorica (Gradišče' 1
dvorec). Ljutomer: Grlava (Banovci
3 dv.): Maribor desni breg: Sv. Martin
na Poh. (Zg. Prebukovje 4 dv.). Mari
bor levi breg: Sv. Peter (Trčova 1 dv.).
Metlika: Metlika (Metlika 1 dv.), Radatoviči (Gaj 1 dv.). Novo mesto: Ajdovec
(Srednji Lipovec 1 dv.), Mirna peč (Gor.
Podboršt 1 dvorec), Žužemberk (Vel.
Lipje 1 dv.). Ptuj: Obrez (Obrez 1 dv.),
Središče (Središče 4 dv.), St. Jamž na
Dr. polju (Starši 1 dvor). Radovljica:
Gorje (Sp.- Gorje 1 dvor).
Svinjska rdečica:
Konjico: КоцЦсе trg (Blato 1 dv.),
Konjice okolica (Prežegal in Zeče po
1 dv.), Loče (Loče 1 dv.). Padeški vrh
(Padeški vrh f dv.). Tolsti vrh (Tolsti
*rh 1 dv.), Zbelovo (Zbélovo 1 dv.),
Zreče (Dobrova 1 dv.), Žice (Draža vas
J dv.). Laško: Loka (Loka 1 dvorec),
Marijagradec (Tevše 1 dv.). Sv. Lenart
(Male Grahorše 1 dv.). Litija: Krka
(Velike Vrhe 1 dv.); Moravče (Morav
i a gora 1 dv.), Vel. Gaber (Zubina
* dv,). Ljutomer: Galušak (Grabšinci
1 dv.), Radoslavci (Radoslavci 1 dv.),
StrigoVa (Krče in Prekopa po 1 dv.).
jj*Wibor
desni breg: Pokoše (Pokoše
1
dv.). Maribor levi breg: Kamnica

(Kamnica 1 dv.), Selnica ob Dravi (Sel
nica 1 dv.), Senarska (Zg. Senarska
1 dv.), Sp. Voličina (Sp. Voličina 1 dv.),
Sv. Trije Kralji (Sv. Trije Kralji 1 dv.),
Sv. Trojica (Sv. Trojica 1 dv.). Prevalje:
Kotlje (Podgora 1 dvorec). Št. Danijel
(Št. Danijel 1 *dv.). Ptuj: Frankovci (Loperšice 1 dvorec), Središče (Središče 1
dvorec). Sv. Lenart pri Vel. Nedelji
(Sv. Lenart 1 dv.), Sv. Lovrenc na
Drav. polju (Sp. Pleterje 1 dv.). Škofja
Loka (sr. izpostava): Zminec (Bodovlje 1 dvorec).
Kraljevska banska uprava Dravske
banovine v Ljubljani,
dne 25. maja 1933.
II. No. 10.110/3.

*
1408

Razglas.
Z razglasom od 20. marca 1933, No. 172,
objavljenem v prilogi h kosu, 23. druž
benega lista« kraljevske banske uprave
Dravske banovome od 22. marca 1933, je
županstvo občine Loka, srez 'mariborski
desni breg, proglasila za delomržneže:
1. Sterna Viktorja, roj. 16. okt. 1903,
2. Mama Viktorja, roj. 16. maja 1901 in
3. Kobama Antona, roj. 22. septembra
1906; vsi trije so pristojni v imenovano
občino.
Prednji razglas imenovanega župan
stva se s tem razveljavlja.
Kralj: banska uprava Dravske banovine
v Ljubljani,
dne 24. maja 1933.

Razglasi sodišč
in sodnih oblastev
C 57/33-2.

Oklic.

1415

Beranič Marija je vložila proti No
vaku Ailojzu in Matildi radi 170 hol.
gold, k opr. št. C 57/33 tožbo. Ustna
iazprava se je določila na 28. junija
1933. ob 10. UÄ pred tem sodiščem v
sobi št. 21.
Ker je bivališče tožene stranke ne
znano, se postavlja Prašnikar Katarina,
Podlipovca 18, za skrbnico, ki jo bo
zastopala na njeno nevarnost in stroške,
dokler ne nastopi, sama aid ne imenuje
pooblaščenca.
Sresko sodišče v Litiji, odd. IL,
dne 23. maja 1933.
•j»
P 35/33—1.
1428

Oklic.
Tožeča stranka Mihelič Ivan, pos. v
Gor. Lazih št. 8, je vložila po skrbniku
za čin radi plačila zneska 3600 Din s
prip. tožbo proti toženi stranki Grmu
Antonu, pos. v Žlebilu štev. 29. sedaj
neznanega bivališča.
Narok za ustno razpravo se je določil
na 17. junija 1933. ob pol devetih pri
tem sodišču v sobi štev. 6.

Ker je bivališče tožene strank & ne
znano, se postavlja dr. Igo Jane, advokat
v Ribnici, za skrbnika, ki jo ibo zastopal
na njeno nevarnost in stroške, dokler
ne nastopi sama ali ne imenuje poobla
ščenca.
Sresko sodišče v Ribnici,
dne 26. maja 1933.
C 68/33-8.

Oklic.

1440

Tožeča stranka dr. Pinter Nikolaj In
dr. Fleck Friderik, odvetnika v Mur
ski Soboti, je vložila proti toženi stran
ki 1. Felkarju Francetu, pos. v Stanjevcih št. 7., in 2. Felkarju Adamu iz Sta
nj evcev, sedaj neznanega bivališča, radi
5.871 Din in opravičbe predznambe k
opr. št. C 68/33—1 tožbo.
Narok za ustno razpravo se je določil
na 25. avgusta 1933. ob 10. uri pred
tem sodiščem v sobi š t 23, razpravna
dvorana.
Ker je bivališče drugotožene stranke
neznano, se postavlja drugotožencu Fel
karju Adamu prvotoženi Felkar Franc,
posestnik v Stanjevcih št. 7, za skrbni
ka, ki ga bo' zastopal na njegovo nevar
nost in stroške, dokler ne nastopi sam
ali ne imenuje pooblaščenca.
Sresko sodišče v Murski Soboti, odd. H.,
dne 17. maja 1933.
P 148/33—!..

1409

Oklic
Dr. Zupančič Adrdjan, advokat v No
vem mestu, je vložil zoper Špileka An
tona iz Prilip št. 10 pri Čatežu, tožbo
radi plačila 2600 Din.
Narok za ustno sporno razpravo se
je določil na 11, julija 1933. ob 8. uri.
30 minut, soba š t 24, ргШбје.
Ker je bivališče Špileka Antona ne
znano, se postavlja za skrbnika Jare
Ivan, sodni pristav v pokoju v Novem
mestu.
Sresko sodišče v Novem mestu, odd. EL,
dne 14. maja 1933.
I Po 40/33-5

1425

Sklep.
Pravdna zadeva: Kerčmar Sandor, de
lavec iz Križevcev v Prebmurju š t 39,
sedaj v Ameriki 603, Lawfer Street, Be
tlehem So. Side, Pa. U- S. A., ki ga
zastopa dr. Ljudevit Somen, odvetnik v
Murski Soboti, proti ležeči zapuščini po
po. Böleou Štefanu, zastopanem po
skrbniku ' oöetu BÖlecm Firanoetu, po
sestniku v Boreči št. 6, odnosno sedaj v
Šulincih št. 77, in Boleč Tereziji, posestnici v Borečih š t 6, sedaj neznano kje
v Ameriki, radi 850 dolarjev s prip.
S sklepom z dne 23. maja 1933 postav
ljeni skrbnik na čin drugotoženi Trezi
Bölec, Franc Boleč, posestnik v Šulin
cih št. 77, se razvezuje tega posfla in po
stavlja kot nov skrbnik na čin prvo- in

Stran 226.

Štev. 44.

drugotoženi straniai g. idr. Kari škapin, odvetnik v Mariboru.
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. L,
dne 24. maja 1933.
•jIV Og 11/33—4.
1416

Amortizacija.
Na prošnjo W e i n z e r l Marije, zasebnice v Studencih, pri Josipu Domanjku, čevljarju v Studencih, Krpa
nova ulica, se uvaja postopanje za amor
tizacijo naslednjih vrednostnih papirjev,
ki jih je prosilka baje izgubila, ter se
njih imetnik pozivlje, da uveljavi te
kom šestih mesecev od dneva razgla
sitve v >Službenem listu< svoje pravice,
sicer bi se po poteku tega roka progla
silo, da so vrednostni papirji brez moči.
Omamenilo vrednostnih papirjev: Hra
nilna knjižica Mestne hranilnice v Ma
riboru št 716, glaseča se na ime: Wein
zerl Marija, s približno vlogo 2200 Din.
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. IV.,
dne 16. maja 1933.

*
I R 397/33—3

1383-3—3

Amortizacija.
Na predlog Hotujec Marije, zasebnice
v Žirovnici, se uvede amortizacija vložne knjižice Ljudske posojilnice v Ljub
ljani r. z. z n. z., št. 70.743 z vlogo
20.902 Din 10 p.
Imetnik te knjižice ali drugi more
bitni upravičenci se pozivljejo, da v
roku 6 mesecev uveljavijo svoje pra
vice do te knjižice, sicer se bo izreklo,
da nima moči.
Sresko sodišče v Radovljici, odd. I.,
dne 19. maja 1933.

H>
T Og 6/33—1.

1399—3—2

Amortizacija.
Na prošnjo Javnega skladišča in pre
vozne družbe d. d. v Celju se uvede po
stopanje za amortizacijo
naslednjih
vrednostnih papirjev, ki jih je prosilec
baje izgubil, ter se njih imejitelf poziv
lje, da uveljavi tekom 1 (enega) leta
svoje pravice. Sicer bi se po poteku tega
roka proglasilo, da eo vrednostni pa
pirji brez moči.
Oznamenilo vrednostnih
papirjev:
Deklica javnega skladišča in prevozne
družbe d. d. v Celju na K 4000*— ju
goslovanske vrednosti štev. 6 s kuponi
2—17 in talonom.
Okrožno sodišče v Celju, odd. t.,
dine 18. maja 1933.
•{•
E 319/32—6.
1420

Dražbeni oklic.
Dne 1. j u l i j a 1 9 3 3 . dopoldne ob
d e s e t i h bo pri podpisanem sodišču
v sobi št. 6 dražba nepremičnin: zemljižka knjiga Vel. Bloke, vi. št. 224 in
220.
Cenilna vrednost: Din 72.923'—.
Najmanjši ponudek: Din 48.вlв•—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe.
Je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,

sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine y škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Sresko sodišče v Ložu,
dne 22. maja 1933.
•j;
E 509/32—15.
1421

Dražbeni oklic.
Dne 3. j u l i j a 1 9 3 3 . dopoldne ob
e n a j s t i h bo pri podpisanem -sodišču
v sobi-št. 6 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Podgorje, vi. št. 74.
CeniMa vrednost: Dim 69.948-85.
Vrednost priitikMne: Dim 1130*—.
Najmanjši ponudek: Din 46.632-56.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž
benem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja ' na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Sresko sodišče v Kamniku,
dne 19. maja 1933.
*'
E 457/33-9.
1358
Dne 4. j u l i j a 1933. d o p. o b 9. u r i
bo pri podpisanem sodišču v sobi št. 4'
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga
Košnica, vi. št. 31.
Cenilna vrednost: Din 60.098-75:
Vrednost pritikline: Din 206*—.
Najmanjši ponudek: Din 40.203-16.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri
dražbenem naroku pred začetkom
dražbe, sicer bi se ne mogle več uve
ljavljati ,glede nepremičnine v škodo
zdražitelja, ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tegasodišča.
Sresko. sodišče v Celju,
dne 12. maja 1933.
_

Dražbeni oklic.

1292

Dražbeni oklic.
Dne 7. julija 1933. ob pol devetih bo
pri podpisanem sodišču v sobi štev. 5
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga
Trbovlje, ш sicer:
1. vlož. štev. 404, ki sestoji
a) iz stavbne parcele, hiša št. 88, v
cenilni vrednosti Dim 100.000-—;
b) pare. štev. 281/1, travnik, v cenil
ni vrednosti Din 2528'—;
2. iz vlož. štev. 264, ki sestoji iz go
spodarskega poslopja z zasilno hišo din
gozdom v cenimi vrednosti Din 47.094'—.
Najmanjši ponudek: ad. 1. a) dinarjev
50.000-—; ad 1. b) Din 1685-32 in ad
2. Din 31.396'—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž
benem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
. Sresko sodišče v Laškem,
dne 26. aprila 1933. . " "

*

E 51/33-10

Dražbeni oklic.

E 182/33—5.

E 345/33—5.
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Dražbeni oklic.
Dne 7. j u l i j a 1933. ob d e v e t i h
bo pri podpisanem sodišču v sobi što 2
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga:
Žiganja vas, vi. št. 148 in 235; Vojvodni
boršt, vi. št. 494 in 561. : .
Cenilna. vrednost: Din.270.032-50.... ,-;
Vrednost pritikline: Din 290-—.
Najmanjši ponudek: Din 180.021-67.
Pravice, ki bi oe pripuščale. dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-,
benem naroku pred začetkom dražbej
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja.
ki je ravnal v dobri veri..,
V ostalem se opozarja na dražbenioklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.

• . •'•••>•'"

Sresko sodišče v Tržiču, ':.'••<
dne 29. aprila 1933.
*

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

.
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Dne 7. j u l i j a 1933. dop. ob 10. uri E 1200/32—24 ,
bo pri podpisanem sodišču v sobi št. 2
Dražbeni oklic.
dražba nepremičnin lesene, z opeko
krite hiše, svinjaka, hleva, kozolca, vin
Dne 10. j u l i j a . 1933. ob p o l d e s e skega hrama in 14 zemljiških, parcel,, tih bo pri podpisanem sodišču y sobi
zemljiška knjiga k. o. Ravno, vi. št. 195. štev. 6 dražba nepremičnin; zemljiška
Cenilna vrednost: s pritiklinami knjiga Domžale, vi. št. 26, 71, 628.
Din 30.480-85.
,
' Cenilna vrednost: I. skupina dinarjev
Vrednost pritikline: Din 800-—.
2,893.090-70, H. skupina dinarjev 216—,
Najmanjši ponudek: Din 20.321—.
III. skupina dinarjev 791-—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
Vrednost pritikline: Din 255.480—. ,\
je priglasiti sodišču najpozneje pri
Najmanjši ponudek: I. skupina dinar-'
dražbenem naroku pred začetkom
dražbe, sicer bi se ne mogle več uve iev 1,928.726-98, I I : skupina Din 144—V
ljavljati glede nepremičnine v škodo III. skupina Din 647-20.
zdražitelja, ki je ravnal v: dobri veri.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe^
V ostalem se opozarja na dražbeni jè priglasiti sodišču najpozneje bri draž-^
oklic, ki jè nabit na uradni deski tega benem naroku pred začetkom' dražbe.
sodišča.
sicer bi se ne mogle več, uveljavlja«
Sresko sodišče Krško,
glede nepremičnine v škodo zdražiteijft
ki je ravnal v dobri veri.':
dne 1. maja 1933.;

Štev. 44.
V oetalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki Je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Sresko sodišče v Kamniku,
•dne 8. maja 1933.

h) ustanavljanje novih podjetij in pri
dobivanje že obstoječih podjetij, katerih
predmet je sličen gori navedenemu na
menu, njih obratovanje ter udeležba pri
njih;
i) obratovanje vseh trgovskih opravil
H*
in
obratov, ki služijo v gori navedeni
E 246/33
1241
namen te družbe ali ga sicer pospe
šujejo.
Dražbeni oklic.
Družbena pogodba z dne 11. maja
Dne 18. julija 1933 dopoldne ob 10.
•._••'
uri bo pri podpisanem sodišču v sobi 1933.
Družba je ustanovljena za nedoločen
.štev. 1 dražba nepremičnin: zemljiška
čas.
knjiga Farnavas, vi. št. 53.
Visokost osnovne glavnice: 250.000-—
Ceniilna vrednost: 50.600 Dim.
.,
dinarjev.
Najmanjši ponudek: Din 25.540. .
Na to vplačani zneski v gotovim:
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti.sodišču najpozneje pri draž- 250.000-— dinarjev.
Poslovodje: Dereani Pavel, ravnatelj
benem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati v Ljubljani (imenovan na predlog Mest
glede nepremičnine vškodo zdražitelja, ne hranilnice ljubljanske) ;
Urbas Miroslav, trgovec v Ljubljani,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni Slomškova ul. 13.
Za hamestovanje upravičen: Družba
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
ima dva ali več poslovodij, med temi
sodišča.
vedno enega poslovodjo, ki ga predlaga
Okrajno soSTc-.» na Prevaljah,
družabnica Mestna hranilnica ljubljan
dne 5. maja 1933.
ska, dokler je ona družabnica družbe.
*
Družbo zastopata po dva poslovodji
od katerih mora biti vedno
Vpisi y trgovinski register. kolektivno,
eden, ki ga je predlagala v izvolitev
V p i s a l e so s e n a s t o p n e f i r m e : družabnica Mestna hranilnica ljubljan
ska, dokler je družabnica družbe, ali
632,
pa ta od Mestne hranilnice ljubljanske
"Sedež: Celje.
predlagani poslovodja in postavljeni
Dan vpisa: 23. maja 1933.
Besedilo: Alojz Drofenik nasi. R. Prokurist za celokupno podjetje.
Podpis tvrdke, ki je lahko od kogar
Jelen»
•
Obratni predmet: trgovina, z manu koli pisana, natisnjena, s štampiljko ali
fakturnim, modnim in konfekcijskim s strojem vtisnjena, se vrši na ta način,
da pristavita pod besedilo tvrdke svoj
blagom.
Imetnica: Roža Jelen, trgovka v Celju. lastnoročni znak skupno po dva poslo
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, vodji, od katerih mora biti vedno eden,
ki je bil izvoljen na predlog Mestne
odd. L, dne 23. maja 1933.
hranilnice ljubljanske, ali pa ta slednji
R g À III 169—2.
poslovodja, izvoljen na predlog Mestne
hranilnice ljubljanske, in postavljen za
533.
prokurista.
Sedež: Ljubljana.
•V družabni pogodbi je bil postavljen
Dan vpisa: 13. maja 1933.
kot od Mestne hranilnice ljubljanske
Besedilo: >Indus< tovarne usnja in predlagam poslovodja gospod Dereani
usnjatih izdelkov, družba z o. z. v Ljub- Pavel, ravnatelj v Ljubljani, na predlog
ljani, -v-.
ostalih družabnikov pa gospod Urbas
Obratni predmet: Predmet družbine- Miroslav, trgovec in hišni posestnik v
ga poslovanja je: industrijsko obratova- Ljubljani, Slomškova ulica št. 13, ki se
nje usnjarskih podjetij, zlasti:
vpišeta' v trgovinski register.
\ a) nakup in prodaja sirovin in stroOkrožno, kot trgovinsko sodišče
jenih kož;
v Ljubljani,' odd. III.,
b) strojenje sirovih kož;
dne 13. maja 1933.
c) izdelovanje, nakup in
prodaja
Fi 141/33 — Rg C V. 112/1.
Usnjarskih izdelkov vseh vrst;
Č) proizvajanje, nakup in prodaja vseh
predmetov,
ki se potrebujejo pri izdelo 534.
Sedež: Ljubljana.
vanju1 usnjarskih izdelkov;
Dan vpisa: 16. maja 1933.
>
d) näkup in prodaja ter nadaljnje
Besedilo: Jerman & Co., družba z o. t.
tvornično predelovanje odpadkov, ki
nastajajo pri proizvajanju gori navede
Obratni predmet: Trgovina z motor
nih usnjarskih izdelkov;
nimi vozili in njih posameznimi deli in
e) izdelovanje vsakovrstnih črevljev vsemi drugimi avtopotrebščihaini.
'u izdelkov iz kakoršnegakoli blaga ali
Družbena pogodba z dne 2. maja 1933.
{fumé, nakup in prodaja takih izdelkov
Družba je ustanovljena za nedoločen
ta za to potrebnih sirovin; ,
čas.
. f) nakup odnosno drugačna pridobi
Visokost osnovne glavnice: 10.000-—
tev za gorenje namene potrebnihi nepre dinarjev. ;
mičnin spritiklinami, strojev in naprav;
Na to vplačani zneski v gotovini
' R) pridobivanje in izkoriščanje v fa- 10.000-— dinarjev.
"Çikacijo usnja ali izdelkov iz kakoršnePoslovodje: Jerman Vera, trgovka v
Rakoli blaga spadajočih izumov, paten- Ljubljani, Gajeva ul. 3..
••*°v« vzorcev, znamk in žigov;
Za namestovanje upravičen: Poslo-

Stran 227.
vodkinja zastopa družbo samostojno in
podpisuje njeno firmo samostojno na ta
način, da pod pisano, natisnjeno ali s
štampiljko odtisnjeno besedilo tvrdke
pristavi svoj podpis.
Okrožno kot trgovinsko sodišče
T Ljubljani, odd. III.,
dne 5. maja 1933.
Fi 92/33 - Rg C V 115/1.

*

535.
Sedež: Mala vas pri Jezici.
Dan vpisa: 22. maja 1933.
Besedilo:, >Sladin< družba z. o. z.
Obratni predmet: Izdelovanje in pro
daja sladina iz prahu in tekočine. Žga
nje in izdelovanje kave iz žita in dru
gih predmetov, ki ne tvorijo prave ka
ve ter prodaja teh izdelkov.
Družbena pogodba z dne 28. aprila
1933.
Družba je ustanovljena za nedoločen
čas.
Visokost osnovne glavnice: 35.000 Din.
Na to vplačani zneski v gotovini:
20.000 Din.
Poslovodje: StucMy Edi, litograf v
Ljubljani, Židovska ulica 3,
Eršte Maks, izdelovatelj sladina, Vič,
Tržaška cesta 51.
Družbo zastopata po dva poslovodji
kolektivno. Tvrdka družbe, ki je lahko
od kogarkoli napisana, natisnjena, • s
štampiljko ali s strojem odtisnjena, se
podpisuje na ta način, da pristavita po
dva poslovodji pod besedilo tvrdke veak
svojeročno svoj podpis.
Okrožno kot trgovinsko sodišče r Ljub
ljani, odd. III.,
dne 19. maja 1533.
Fi 161/33 - R g C V 116/1.
V p i s a l e so se i z p r e m e m b e In
dodatki pri nastopnih firmah:
536.
Sedež: Celje.
Dan vpisa: 9. maja 1933.
Besedilo: Diehl & Comp, javna topov
ska družba.
Izbriše se prokura Oswatitscha Maksa
sen in jun., obeh trgovcev v Celju.
Okrožno sodišče v Celju, odd. L,
dne 16. maja 1933.
Reg. A III 70/5.
•

•

•

•

'

#

537.
Sedež: Celje.
Dan vpisa: 23. maja 1933.
Besedilo: Hotelska družba, družba z
omejeno zavezo.
Izbriše se umrli poslovodja Mamine
Ernest in vpiše kot nov poslovodja Dobovičnik Franc, trgovec v Celju.
Okrožno sodišče v Celju, odd. L,
dne 23. majä 1933.
Rg C I 32/41.
*
538.
Sedež: Celje. .
Dan. vpisa: 9. maja 1933.
Besedilo: >Mptor Import Cie<, agen
tura in trgovina z motornimi vozili,
družba z omejeno zavezo v Celju.
Družba se je po sklepu družabnikov

Štev. 4Ä.

'Stran 228.
z dne 28. aprila 1933. raBdružila in pre
šla v likvidacijo.
Družbena tvrdka se odslej glasi:
»Motor Import Cie« agentura in trgo
vina z motornimi vozili, družba z omeje
no zavezo v Celju r likvidaciji.
Dosedanji poslovodja Plavšak Lud
vik st. je imenovan likvidatorjem. Isti
bo družbeno tvrdko samostojno podpi
sal na ta način, da bo natisnjenemu ali
pisanemu ali s štampiljko odtisnjenemu
besedilu tvrdke s pristavkom v »likvi
daciji« pristavil svoj podpis.
Okrožno sodišče v Celju, odd. I.,
dne 16. maja 1933.
Kg C II 5 8 - 8 .
*
539.
Sedež: Cmurek.
Dan vpisa: 11. maja 1933.
Besedilo: Cmureška trgovska družba
z o. z. v Zg. Cmureku.
Izbriše se dosedanji poslovodja Baumgartner Egon, vpiše pa novoizvoljeni
poslovodja Posch Hubert, veletrgovec v
Cmureku.
Okrožno kot trgovinsko sodišče v
Mariboru, odd. III.,
dne 11. maja 1933.
Fi 146/33 - Rg C II 85/6.
*
540.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 22. maja 1933.
Besedilo: G. Giulini družba z o. z.
Z notarskim zapisom z dne 28. janu
arja 1933. se je iapremenil § 1. dru
žabne pogodbe. Besedilo firme odslej:
Kemična tovarna Moste, družba z o. z.
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Ljub
ljani, odd. III.,
dne 19. maja 1933.
Fi 152/33'-r- Rg C I 33/131.
*
541.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 22. maja 1933.
Besedilo: Milko Ivan Hribar ill drug,
Ljubljana, agentura in komisijska druž
ba z o. z.
Po sklepu občnega zbora z dne
10. maja 1933. se je družba razdxuzila
in prešla v likvidacijo.
Likvidator: Ivan Hribar, minister in
senator v Ljubljani, Cesta na Rožnik
štev. 41.
Likvidacijska firma: kakor doslej z
dostavkom »v likvidaciji«.
Podpis firme: Likvidator samostojno
podpisuje likvidacijsko firmo.
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Ljub
ljani, odd. III.,
dne 19. maja 1933.
Fi 153/33 - Rg C II 177/6
542.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 12. maja 1933.
Besedilo: Kartonažna tovarna In In
dustrija kovinsko-galanterijakih izdel
kov Jakga & Co.. družba z o. z.
Po sklepu izrednega občnega zbora z
dne 9. maja 1933Ì so se izpremenili

§§ 6., 7. in 10. družabne pogodbe z dtie
24. julija 1928.
Izbriše se poslovodja dr. Jakša Jože.
Deželno kot trgovinsko sodišče
T Ljubljani, odd. III.,
dne 12. maja 1933.
Fi 139/33 - Rg C III 234/6.
*
543.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 22. maja 1933.
Besedilo: Ivan Jax in sin.
Vstopil je kot javni diružabnik inž. Jax
Karl iz Ljubljane, Podrožnik 1/9. Radi
tega javna trgovska družba od dne
1. maja 1933.
Vsak javni družabnik zastopa in pod
pisuje tvrdko samostojno, slednje na ta
način, da lastnoročno zapiše besedilo
firme in. ga podpise s svojim osebnim
podpisom.
Izbriše se prokura inž. Jaxa Karola.
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Ljub
ljani, odd. JU..,
dne 19. maja 1933.
Fd 160/33. — Rg A VI 69/12.
*
544.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 22. maja 1933.
Besedilo: »Kobi & Meden« lesna In
dustrijska in trgovska družba z o. z.
Glasom notarskega zapisa z dine
13. maja 1933. izpremendJa se je točka
»Prvič« družabne pogodbe glede firme,
ki se odslej glasi:
Besedilo odslej: A. V. Meden, lesna
industrijska in trgovska družba z o. z.
Dalje ee je izpremenila točka »Če
trtič« družabne pogodbe, ki se odslej
glasi:
»Družba ima enega ali več poslovodij,
ki jih imenujejo družabniki. — Diružbo
zastopata na zunaj, napram sodišču in
oblastem po dva poslovodji kolektivno,
če ima družba več ko enega poslovodjo;
samo eden poslovodja zastopa družbo
seveda samostojno. — Družbino tvrdko
podpisuje, ako je samo eden poslovodja,
isti samostojno, če pa je več poslovodij,
pa po dva poslovodji kolektivno na ta
način, da pristavijo poslovodje pod be
sedilo tvrdke» kn je lahko od kogarkoli
pisano, tiskano, e štampiljko ali s stro
jem vtisnjeno, svoj lastnoročni znak.«.
Dodala se je točka »Enajstič« k dru
žabni pogodbi.
Izbriše se poslovodja Kobi Joško, les
ni trgovec v Ljubljani, preje Ižanska
cesta š t 22, sedaj • Gosposveteka cesta
št. 4. — Vpiše pa se mesto njega kot
poslovodja Meden Viktor, veletrgovec v
Ljubljani, Celovška cesta št. 10.
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Ljub
ljani, odd. III.,
dine 19. maja 1933.
Fi 164/33 - Rg C III 182/6,
*
545.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 8. maja 1933.
Besedilo: Slovenska banka.

Vpišejo se kot člani upravnega sveta
na občnem zboru dne 12. aprila 1938.
izvoljeni, še ne vpisani:
•'...
1. Jankole Miro, bankar v Ljubljani;
2. dr. Daneu Anton, zdravnik na Opčinah pri Trstu štv. 377;
3. dr. Kralj Angelo, zdravnik v Främu;
4. ing. Ulrych Miro, inspektor Trbo
veljske premogokopne družbe v Zagor
ju ob Savi;
5. ing. Škerlavaj Kari v Ljubljani,
Gestrinova ul. št. 8.
Izbrišejo se pa sledeči upravni svet
niki, ker niso bili ponovno izvoljeni:
Fran,Ramovš,..uradnik Slovenske banke
v Ljubljani, Držič Ivan. višji železniški
nadzornik v Ljubljani, dr. Lapajne Stan
ko, odvetnik v Ljubljani, Hribernik.Mi
hael, industrialec v Ljubljani, in sicer
Ramovš Franc, ker mu je doba potekla,
ostali pa, ker so ponovno izvolitev. od
klonili.
Okrožno kot trgovinsko sodišče
v Ljubljani, odd. III.,
dne 5. maja 1933.
Fi 89/33 — Rg B I 161/48.
•

-

•

#

• ' • ' •

546.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa; 24. aprila 1933.
Besedilo: Splošno stavbno podjetje
Pust in sinova, družba z o. z.
Izbriše se poslovodja ing. Pust Srečko,
ker je prenehala njegova funkcijska
doba.
Okrožno kot trgovinsko sodišče
v Ljubljani, odd. III.,
dne 22. aprila 1933. .
. Firm 42/33 - Rg C IV 126/10.
*
547.
Sedež: Stožicc.
Dan vpisa: 12. maja 1933.
^
Besedilo: »Vitamin« sadni šoki, druž
ba z o. z.
...„••'. ..
Z notarskim zapisom z dne 27. aprl^
la 1933. se je izpremenila točka »Šeštič<
družabne pogodbe z dne 13. aprila 1931.,
;:i
ki se glasi sedaj:
»šestič: Poslovodstvo družbe Obstoji
iz enega ali več poslovodij. — Če j®
samo eden poslovodja, zastopa isti druž
bo samostojno na zunaj in napram obla
stem ter sodišču. — Tvrdko, ki je lahko
od kogarkoli pisana, natisnjena, s stro
jem ali s štampiljko odtisnjena^ pod
pisuje poslovodja tako, da podpiše pod
besedilo tvrdke samostojno svoj lastno*
ročni znak. — Ako je postavljenih več
poslovodij, določa njihovo zastopstvo ter
to, ali je poslovodstvo samostojno »1*
kolektivno, dotična postavitev večin po
slovodij, ki določa tudi način.pódpisO:
vanja tvrdke.«
;
Izbrišeta sé poslovodji Žužek Fran
in Skerlep Fran, ker sta odstopila.
Okrožno kot trgovinsko sodišče
v Ljubljani, odd. III.,
dne 12. mäja 1938.
Fi 136/83 - Rg C IV 270/2.; ,'„?;

Ste*. 44.
Izbriše se dosedanji člam. mačelstva1
Maram Peter, vpiše pa novoizvoljeni Člam
načelstva Zorko Peter, posestnik in go
stilničar v Pekrah.
Okrožno kot trgovinsko sodišče v
Mariboru,
dme 11. maja 1933.
Fi 13 7/33 — Zadr. 96/17.
#
554.
Sedež: Ljutomer.
549.
*
Dam vpisa: 11. maja 1933.
Sedež: Celje.
Besedilo: Okrajna posojilnica v Lju
tomeru, registrovana zadruga z neome
Dan izbrisa: 23. maja 1933.
jeno zavezo.
Besedilo: Dominica Zamparutti.
Dosedanja pravila se nadomestijo z
.Obratni predmet: delikatesna, vinska
novimi pravili, ki so bila sprejeta ma
,Ш pivarska trgovina.
rednem občnem zboru dme 23. aprila
Zbog prodaje obuta.
1033.
Okrožno sodišče v Celju, o d i L,
Obrat im predmet: Zadruga ima na
dne 23. maja 1933.
men,
razmere svojih članov zboljševati
Pos II 197/4
v gmotnem oziru; zlasti spodbujati varč
•tnost in s. svojim zadružnim kreditom
550. •
preskrbovati svojim članom v gospodar
stvu potrebna demarma sredstva.
Sedež: Ljubljana.
Ta mamen dosega zadruga s tem, da
Dan izbrisa: 22. maja 1933.
' a) sprejema in obrestuje hramalme
Besedilo: »Vera« trgovska družba z
o. z. obče prometna, informacijska, pro vloge in pa vloge v tekočem računu;
b) si pridobiva nadaljnja sredstva, ko
pagandna in potovalna pisarna v likvi
likor so za dosego zadružnega smotra
daciji.
Zbog razdružbe in končane likvidacije. potrebna, s svojim zadružnim kreditom;
c) daje svojim članom posojila;
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Ljub
č) oskrbuje svojim članom inkaso;
ljani, odd. III.,
d)
eskomptuje menice.
dme 19. maja 1933.
Opravilni delež znaša 10 Dim im se
Fi 154/33 — Kg C II 221/9.
mora plačati piA vstopu v gotovimi.
Oznanila se izvršujejo z nabitjem raz
glasa v uradu.
Vpisi v zadružni register.
Načelstvo sestoji iz načelmnika, podnačelmika in štirih odbornikov.
Vpisale so se i z p r e m e m b e in
Pravico zastopati zadirugo ima načel
dodatki p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h :
stvo, ki podpisuje v imenu zadruge na
551.
ta način, da se pod zadružno tvrdtoo
Sedež: Brežice.
podpišeta dva člana mačelstva ali po en
Dan vpisa: 23. maja 1933.
Člam mačelstva in od mačelstva v to po
Besedilo: Vinarska zadruga v Brezi- oblaščeni uradnik.
•fch, registrovana zadruga z omejeno
•Okrožno kot trgovinsko sodišče v
ïàvezo.
Mariboru,
Izbriše se član načelstva dr. Megušar
dme 11. maja 1933.
Anton, vpiše se pa kot član načedstva
Fi 125/33 — Zadr. I 3/64.
àr. Veble Andrej, odvetnik v Brežicah.
• Okrožno sodišče v Celju, odd. L,
*
dme 23. maja 1933.
555.
Zadr. III 217/8.
Sedež: Pečarovci.
Dan vpisa: 11. maja 19331
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v
652.
Pecarovcih, registrovana zadruga z ome
Sedež: Celje.
jeno zavezo.
Dam vpisa:.23. maja 1933.
Izbrišeta se dosedanja člana1 načel
Besedilo:
Ljudska
posojilnica
v
Celju
re
Brodar Josip in Zelko Aleksander,
gistrovana zadruga z neomejeno za- stva
vpišeta pa novoizvoljena člana načel
• Izstopil je iz 'načelstva Jamic Maks, stva Horvat Alekeamder, posestnik v
^ o p i i pa Hladim Valentin, pos. in trg. Pecarovcih št. 28, im Palatin Aleksander,
posestnik v Pecarovcih št. 39.
* Celju.
Okrožno kot trgovinsko sodišče v
Okrožno sodišče v Celju, odd. L,
Mariboru, odd. III.,
dme 23. maja 1933.
dme 11. maja 1933.
,,. . Zadr. 1111/62.
Fi 144/33 — Žad/r. III. 56/7.
*
*
858.
.
556.
Sedež: Limbuš.
Sedež: Sv. Lovrenc na Pohorju.
Dam vpisa: 11. maja 1933.
Dam vpisa: 11. maja 1933.
j .Besedilo: Hranilnica in posojilnica v
Hnibušu, registrovana aadruga % ne- Besedilo: Spar- und Vorschussverein
e
»aejeno zavezo.
für die Marktgemeinde St. Lorenzen und
I z b r i s a l e so se n a s t o p n e f i r m e :
548.
" Sedež: Celje. '
Dan izbrisa: 23. maja 1938.
^ Besedilo: Ivana Vošnjak, pekarna v
Celju.
Zbog smrti imetnice.
•••
;: Okrožno sodišče v Celju, odd. L,
. dne 23. maja 1933.
Firm. 11/33 — Rg A I 56/5,

•„'

"•

Umgebung, registrovana zadruga z ome
jeno zavezo v Sv. Lovrencu na Poh.
Besedilo firme odslej: Hranilno in
posojilno društvo za tržko občino
Sv. Lovrenc nad Mariborom in okolico,
registrovana zadruga z omejeno zavezo.
Okrožno kot trgovinsko sodišče r
Mariboru,
dme 11. maja 1933.
Fi 142/33 — Zadr. II 14/26.
*
557.,
Sedež: Št. Bolfenk.
Dam vpisa: 11. maja 1933.
Besedilo: Kmetska hranilnica in po
sojilnica pri Št, Bolfenku pri Središču
ob Dravi, registrovana zadruga z Ome
jeno zavezo.
Zadružna pravila so se izprememila v
§§ 17 in 24.
Podpis firme se vrši na ta mačam, da
se podpišeta dva uda mačelstva pod za
družno tvrdko ali en ud mačelstva in od
načelstva za to pooblaščen uradnik.
Okrožno kot trgovinsko sodišče v
Mariboru, odd; HI.,
dne 11. maja 1933.
Fi 129/33 — Zadir. II 16/26.
*
558.
Sedež: Št. Jurij ob j . ž.
Dan vpisa: 23. maja 1933.
Besedilo: Kmetska hranilnica in po
sojilnica v Št. Juriju ob j . ž„ registro
vana zadruga z neomejeno zavezo.
Izbrisali so se člani mačelstva: Alojz
Paustedmer, Janko Liska, Antom Gûzej
im vpisali movo izvoljeni clami načelstva:
Franc Leskovšek, pos. in mesar y
St. Juriju ob j . ž. 86,
. '
Jurij Žmahar, pos. in železniški usluž
benec v Novi vasi 12, in
Ciril Rozmam, posest v TrafaL 6.
Obenem je bil izvoljen č|am mačelstva
Hrabroslav Mastmak za namestnika na
čelnika.
Okrožno sodišče v Celju, odd. L,
dne 23. maja 1933.
Zadr. II. 18/49,

Konkurzni razglasi
St 5/33—2.
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*

Konkurzni oklic.
Razglasitev komkurza o imovini tv.
»Triglav«, tovarna kisa, družba z o. z.
s sedežem v Kranju.
Konkurzni sodnik: Gregorec Jurij,
starešina sreskega sodišča v Kranju.
Upravnik mase: dr. Zenko Frame, od
vetnik v Kranju.
Pirvi zbor upnikov pri sreskem sodi
šču v Kranju dne 6. junija 1933. ob 9.
uri.
Oglasitvemi rok do 1. julija 1933. na
sresko sodišče v Kranju.
Ugotovitveni narok pri sreskem sodi
šču v Kranju dme 6. julija 1933. ob 9. uri.
Okrožno sodišče v. Ljubljani, odd. ЦХ,
dne 26. maja 1933.

Stran 230.

Štev. 44-

Por 12/33—2.
560.
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Poravnalni oklic.
Uvedba poravnalnega postopanja o
imovini, Snoj Franje in . Snoj Terezije,
trgovk 'v* Ljubljani, Prešernova ulica
štev. 28-^30.
Poravnalni sodnik: Avsec Anton, sod
nik okrožnega sodišča v Ljubljani.
Poravnalni, upravnik: . dr. Lukman
Friderik, odvetnik v Ljubljani.
Narok za sklepanje poravnave pri
podpisanem sodišču, soba št. 140 dne
1. julija 1933. ob 10-30. uri.
Rok za oglasitev do 25". junija 1933.
na podpisano sodišče.
Okrožno sodišče v Ljubljani, odd. Ill;,
' " dne 26. junija 1933.

*

Por 10/33—2.
561.

•

•

:

. ;
•

•

•

Sklep Sa 55/32—2, s katerim je sodi
šče potrdilo poravnavo dolžnika Lasana
Jurija, posestnika in gostilničarja na Je
senicah, Ciril Metodova ulica 7, je po
stal 12. maja 1933 pravnomočen.
Poravnalno postopanje se izreka za
končano.
Okrožno sodišče v Ljubljani, odd. III.,
dne 23. maja 1933.

Razglasi raznih uradov
in oblastev
1407

Direkcija šum v Ljubljani proda na3
ustmeni ponovni licitaciji
okoli 133 m
hrastovih friz in 2-5 m 8 ševronov. Blago
je na skladišču žage g. Gline Josipa v
Kostanjevici na Krki, kjer si ga intere
senti lahko ogledajo v spremstvu služ
benega organa tamkajšnje šumske upra
ve. Izklicna cena znaša Din 32.0OO'—.
Licitacija se bo vršila dne 12. junija
t. 1. od 11. ure dopoldne dalje pri di
rekciji šum v Ljubljani, Bleiweisova
certa št. 1, kjer interesenti lahko dobe
vsa ostala pojasnila in prodajne pogoje.
Direkcija šum kraljevine Jugoslavije
v Ljubljani,
dne'24. maja 1933.
*
. . .
Št. 7241/1545/1933.
1389—2—2

Uvedba', poravnalnega postopanja o
imovini S t e g u Milana, prokurista
tv. Stegu in drugi, kom. družbe za stroj
no in električno industrijo, Vič-Glince,
Cesta VIII/3. i
Poravnalni sodnik: Avsec Anton, sod
nik okrožnega sodišča v Ljubljani.
Poravnalni upravnik: dr. Mohorič Ja
kob, ,odvetoik v Ljubljani.
Narok za sklepanje poravnave pri
podpisanem sodišču, šoba št. 139 dne
1. julija 1933. ob 9; uri.
Rok za oglasitev do 24. junija 1933 na
podpisano sodišče.
Okrožno sodišče v Ljubljani, odd. III.,
dne 23. maja 1933.
1431

Razglas.

•

. Mariborska mehanična tkalnica in
Poravnalni oklic.
apr^tura Doctor in drug v, Mariboru,
•Uvedba' Poravnalnega postopanja' o Tvorniška cesta 40, je z t vlogo z dne
imovini • Suligoja Benedikta, posest, in 16. maja 1933. zaprosila, da se ji dovoli
pek.- -mojstra v Toplicah št. 19 pri Za povečati obstoječo barvarno na parceli
632/3, k. o.' Sv. Magdalena ob Tvorgorju. ••'
.
; št
Poravnalni sodnik: dr."Turato Tomo, niški cesti'in-Črtomirovi ulici, z eradbo
novega prizidka na že obstoječe po
starešina sreskega «odišča v Litiji.
Poravnalni upravnik: dr. Šlibar Jo slopje, kakor je to razvidno iz predlo
ženih načrtov. '
••
.
sip, odvetnik v -Litiji.
Radi te prošnje se v smislu §§ 107..
Narok.za sklepanje poravnave pri-sreskem sodišču v Litiji dne 1. julija 1933. 109. in 110. obrt. zakona. §§ 84. in 89.
gradbenega reda in § 73. in si. z. u. p.
ob 9. uri.
R,ok za oglasitev do 24. junija 1933. na odreja komisijski ogled in obravnava
na četrtek, 8., junija 1933.. ob 15. uri
sreskjô/sodišče v Litiji.
Okrožno sodišče v Ljubljani, odd. III., s sestankom na kraju samem v Mari
boru, Tvorniška cesta 40. ,
...
dne 24. maja 1933. .•:'
'Načeti prizidka barvarne so do dneva
komisijske obravnave interesentom na
Sa 65/32—102.
1434 vpogled pri podpisanem uradu. V tem
663.
roku je pri istem uradu vložiti eventu
alne ugovore proti nameravani grâdbi
Konec poravnave.
prizidka barvarne. Najpozneje pa-je-te
Sklep Sa 65/32—100, s katerim je so ugovore predložiti na dan komisijske
dišče potrdilo poravnavo dolžnika Go- obravnave vodji komisije. Poznejši ugo
rupa Draga, trgovca in Kavšek Marije vori se ne bodo upoštevali, temveč se
v Ljubljani, Miklošičeva cesta; -kot jav : bo o projektu odločilo neglede nanje,
nih družabnikov družbe, registro vane kolikor ne bo, javnih zadržkov.. •
pod firmo Dragò Gorup & Co. v LjubInteresenti se vabijo, da se obravnave
ljani, je poslal dne 12. maja 1933 pravudeleže.
nomočen.
Mfe'stno načelstvo v Mariboru,
Poravnalno postopanje se izreka, za
'"'' "dne 19. maja 1933.
končano.
Okrožno sodišče v Ljubljani, odd. Ш.,
Mestni načelnik:
di'; Lipoid s. r.'dne 23. maja 1933.
•-

:

'
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•
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•
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•

•
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•

•

Štev. 6954/1059—1933.

Ì405 3^-1

Razglas o licitaciji,

Konec poravnave.

Razglas.

Poravnalni oklic.

5 6 2 .
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Štev. 1990.

1419

Por, 11/33—2.

Sa 55/32—1.
564.

џ

Mestno načelstvo v Mariboru razpisuje i
za izvršitev parketarskih del pri gradnji ,
poslopja za carinsko pošto in carinske
urade na glavnem kolodvoru v Mariboru
II. javno pismeno ponudbeno licitacijo
na dan 9. junija 1933. ob 11. üri dop. *
v sobi št. 5. mestnega gradbenega urada
v Mariboru. Pojasnila in ponudbeni p№> '-;
pomočki se proti plačilu napravnih stro* fl
škov dobivajo med uradnimi uranu '
istotam, soba št. 3.
Ponudbe naj se glase v obliki popu
sta v odstotküi (tudi z besedami) na
vsoto odobrenega proračuna, ki znaša
za parketarsko-delo . Din 244222'22;
Pri prvi licitaciji je bil dosežen popust ;
12 % na cene uradnega proračuna.
Ponudbe je kolkovati po § 9. zakona.;
o izpremembah in.dopolnitvah zakona •
<
o taksah z dne 25. marca 1932.," »Služb'''\
novine« br. 70—XXIX z "dne 26. marca
1932.
:• •-•
.:
Podrobnosti razpisa • so • razvidne - i#
razglasa o licitaciji v »Službenih novinah«. in na razglasni deski mestneg^ ,
načelstva mariborskega.
-.
Mestno načelstvo mariborsko,
dne 18. maja 1933.' ;.-•'-•'-^
' sjc
No. 565.
. : ; • ' • 141<И

Objava.

Županstvo občine Peče, srez Kamniki- 3
objavlja, da ne bo poravnalo • niikaköHj
vsot, ki bi jih kdorkoli dvignil pri mest- " '
nem načelstvu v Ljubljani v katerikoli
namen na račun tukajšnje občine.
y>
Županstvo občine Peče, • »
. dne 24. maja 1933.
Zupan:
Klopčič Alojz a.-t.
Opr.'Bt. 19/12—33. ' '

'

1426 i

Razglas. ;

Po sreskem cestnem odboru Ptuj:.I e '
bo oddala z dražbo dobava gramoz« z* L
banovinske, dovozne in subvencionirane k
ceste, in sicer:
v torek, dne 6. junija 1933. ob pol fc'..':
uri v pisarni cestnega odbora v Ptuju s,
za ceste v ptujskem okraju,, levi b w ^
Drave;
j
v sredo, dne 7. junija 1933. ob :p'èl.9. j
uri v pisarni cestnega odbora v Pjuj u i
za vse ceste v ptujskem okraju, dešojK
breg Drave;
v četrtek, dne 8. junija 1933.'ob. pòi,9<
Uri v dvorani pri Skorčuču v Ormozty.^4ij
vse ceste v ormoškem okraju.
' '.•/
Pogoji za te dražbe so razvidni Ç 1 : ^
sres-kem cestnem odboru y Ptuju, Ц№М
se dobijo vsa pojasnila. Pripominja..?^, J
da se bo skupaj dražbalo delo, dobâv*'^
in'vožnja gramoza. Cestni odbor bo $ t e " |
vil dobaviteljem tudi svoje prodne j(iJ"|'S
za odkup gramoza po primerni сеш№Ц';
razpolago.
" ' , '/.%
• Pred začetkom dražbe je m o g o č e / ^ M
žiti tudi pismene ponudbe za d $ * ^ : ' f f

Štev. 44.

Stran 231-,

gramoza..Pismene ponudbe pod kuverto
morajo biti kolkovane s kolkom po 100
drnaifjev in jih- je vročiti načelniku cest
nega odbora. Vsaki ponudbi mora biti
Priložena tudi 10% kavcija. — Pri ustai
licitaciji inora izdražitelj položiti 10%
varščino v denarju, v vrednostnih pa
pirjih aid hranilnih knjižicah domačih
denarnih zavodov. — Vsak ponudnik
toora pred dražbo podpisati dražbene
(pogoje, ki postanejo obvezni za njega
tekoj, za cestni odbor pa šele po odo
brenju kraljevske banske uprave.
Sreski cestni odbor -Ptuj,
dne 15. maja 1933.
L. S.
Načelnik: L. Jer še 1. r.
*

-Štev. 2535/33.

1381

Računski zaključek Kolinske tovarne hranil J. i
Aktiva
za letò 1932.
Gotovina v blagajni
Gotovina v poštni hranil
nioi
. . . . .
Naročniki
. . .
Dobavitelji . . .
Denarni zavodi •
Zaloge
Nepremičnine . .
Premičnine . . .
Vrednostni papirji
Kavoije
. . . .

1350—3—3

Razpis zdravniške službe.

izguba

v Ljubljani
Pagiva

Din
1.890-40 Delniška g l a v n i c a . . . ..
Naročniki , ., . . . ".
12.646-96 Dobavitelji . . ' . i . .
72.864-26 Fondi: za kritje izgub .
. 38.867-66
» uslužbencev.
303.290-— Dobiček : prenos iz 1.1931
1,331.176-20
za leto 1-932.-.
1,274.776-80
486.123-35
6.053*—
3.000--

Din
2,000.000*—
7.349-05
1,169.188-30
181.817-97
129:6114)5
29.378-80
13-342-34

3,630.587-61

3,630.687-61

Račun izgube in dobička za leto 1932.

Dobiček

Glavna bratovska sklađnica v Ljub
ljani razpisuje na podlagi >Pravilnika
Din
.
Din
za opravljanje zdravniške službe pri
Pogon in obrat . . . . .
154.160-40 Prenos iz leta 1931 . . .
29.378-80
! bratovskih skladnicahe (>Službeni list
Mezde
320.147-16 Kosmati, donos . . ,: .
8,141^08-81
' kraljevske banske uprave Dravske baVzdrževanje naprav . .
140.466-25
372.148-70
: kovine« štev. 248/40 iz 1. 1930.) službo
Prodajni stroški . . . .
697.046-50
; pogodbenega zdravnika pri Krajevni
Poslovni in npr. stroški .
1,118.728-17
' »ratovski skladnici v Krmelju.
Pristojbine in davki . .
193.783-80
'• V zdravniški okoliš spadajo občine:
131.876-—
i vSt. Janž, Tržišče, St. Rupert in Boštanj,
Dobiček : prenos iz 1.1931
29.376-80
; ' katerih prebiva točasno 279 članov in
13.242-34
„
za leto 1932 .
"' o87 rodbinskih svojcev. Zavarovanci
3,170.977-11
3,170.977-1*
prebivajo do največ 8 km od Krmelja.
—
Za obiske, oddaljene nad 3 km, se doP r i p o m b a : Po sklepu rednega občnega zbora z dne 17. maja 1983 se ne bo izpla
etavi zdravniku voz.
čevala za leto 1932 nikakršna dividenda.
., jv. Prejemki zdravnika so: mesečna pla'. <>a Din 2500-—, brezplačno stanovanje v
V Ljubljani, dne 17. maja 1933.
Upravni avet.
skladniČni bolnici, sestoječe iz 2. sob,
kopalnice in pritiklin, brezplačna raz
petija va, vrt, letno 30 q premoga in 6
v
1417
°z drv, prosta uporaba električnih peči
Proti plačilu trošarine.
Kaéunski zaključek tovarne A. Westen d. Љ, Celje
Zdravnik bratovske skladnice mora:
Aktiva
.
Bilanca z d n e 81. decembra 1932.
, ' *
*• biti državljan kraljevine Jugoslavije;
Pasiva
«• govoriti in pisati srbsko-hrvatsko-sloDin
Din
venski jezik;
3t
Nepremičnine
1,950.000-— Delniška glavnica . . . .
25,000.00>—
biti doktor vsega zdravilstva in imeti
Premičnine
3,112.000-— Splošni rezervni sklad . .
880.000-—:
fakultete kraljevine Jugo
r,diplomo
Blagajna .
247.949-85 Posebni rezervni sklad . .
880.000-—
slavije ali diplomo tuje fakultete, no
Rimese
2,166.702-48 Rezervni sklad za dubioze
4.Q00.0004-.
strificirano na eni izmed domačih
Efekti . .
306.250-— Rènovaoîjski rez. sklad . .*
1,460.000-—.'
medicinskih fakultet, da je že doseDolžniki .
39,158.393-27 Davčna"rezerva . . . .
164.447-50
Zaloga, blaga
. gel to pravico;
1,734.368-- Upniki . . . . . . . .
Ì.630-13
*•'med temi zdravniki se sprejme v
Cisti dobiček
za.1932. . . 2,420.322-22
prvi vrsti zdravnik z dokazanimi spo
Prenos dobi
sobnostim! .za malo in srednjo kirur
čka iz 1931. 282.263-75
gijo, kakor tudi za porodništvo z gi2,702.585-97
,
48,675.663-60
R »ekologijo;
48,675.663-60'
°: odslužiti po zakonu predpisani bol
lichi staž, imeti pravico privatne
' Debet
Račun izgube in dobička
Kredit
\ prakse in biti vpisan v imenik zdrav. uiške zbornice;
Din
Din
piti telesno in duševno zdrav;
Odpisi . . . . . . .
949.650-— . Prenos dobička iz 1931. .
ÏZ imeti
282.263-75-,
uravnano vojaško obveznost in
Režijski stroški .. . ; ..-.
5,203.268-06 Kosmati dobiček za 1932.
12,981.512-13
Pri sprejemu v' službo ne sme biti
Davki in doklade . . .
3,019.151-90
Splošni izdatki . . . .
' s :. stairejši od 45 let;
868.460-90
. . . . . . .
1бз!045-46
[•• imeli pravico do ekspedicije.zdravil Obresti
Kurzna izguba pri držav
s predpisano lekarniško prakso.
reih vrednotah '.'.-. .
198.686-20
: v^ Natančnejše informacije se dobe pri
Dubiozne
terjatve . . .
138.927-39
l krajevni bratovski skladnici v Krmelju.
*isti dobiček
Nastop službe. 15, julija. 1933.
za 1932. . .2,420.322-22
| ».t aLastnoročno pisane prošnje sprejema
. Prenos dobi
' i. ]evna bratovska skladnica v Krmečka iz 1931. 282.263-75
2,702.585-97
! ' I d o 7. junija 1983.
13,243.776-88
13,243.775-88
Ljubljana, dne 15. maja 1933. •
*

•

•

;

•

'

•

Ponatis se ne honorira!

Upravni odbor.

Stran 232.

§tev. &

Štev. 5718/11.

1406

Razpis.
... Direkcija državnega rudnika Velenje
razpisuj© za Prometno
upravo v Zabukovci nabavo 200 m 1 jamskega lesa na
dan 7. junija 1933. ob 11. uri dopoldne.
Pogoji pri podpisani.
Direkcija drž. rudnika Velenje,
dne 23. maja 1933.
Sl&v. 1444/E-Ing. J.

1411

Razpis.
Mestna elektrarna ljubljanska razpi
suje dobavo oljnih stikal.
Podatke dobi ponudnik v pisarni
mestne elektrarne, Ljubljana, Krekov
trg 10/11, med uradnimi urami.
Ponudbo je vposlati v zaprtem ovoju
do 10. junija t. 1. do 14. ure z napisom:
>Ponudba za oljna stikala«.
Ravnateljstvo mestne elektrarne
ljubljanske,
dne 24. maja. 1933. .

Razne objave
1437

Vabilo
na XI. redni občni zbor,
ki ga bo imela

3. Volitve članov ravnateljstva in nad
zorstva.
4. Slučajnosti. ••
V smislu § 11 pravil morajo delničar
ji, ki hočejo vršiti glasovalno pravico,
položiti najmanj 6 dni pred sestankom
občnega zbora svoje delnice pri družbini blagajni v Ljubljani.
Ravnateljstvo.
*
1441

Razid društva.
Kolo jugosl. sester, podružnica Rakek,
se je glasom sklepa občnega zbora, dne
30. aprila 1933. prostovoljno razšlo.
Na Rakeku, dne 24. maja 1933.
Dekleva Mimi s. r.
t. č. predsednica.
*
1427

Oklic prodaje.
Proda se v konkurznem postopanju
>Pitujska tiskarna« z vsem. inventarjem.
Ponudbe je poslati upravitelju kon-

Vabilo
na X. redni občni zbor,
-•• '

ki ga bo imel

»Novobor« splošna industrijska
delniška družba v Ljubljani,
dne 14. junija 1933. ob 10. uri dopoldne
v poslovnih prostorih, Tavčarjeva ul. 13,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Poročilo ravnateljstva o poslovanju
družbe v letu 1932.
2. Poročilo nadzorstvenega sveta in skle
panje o odobritvi računskih zaklju
čkov za leto 1932.

Objava.
Izgubil sem izpričevalo zrelosti i&
ljudske šole, izdano dne 8. oktobra 1919.,!
štev. 20, od moškega učiteljišča v Ljub- •
ljani na ime: Kovic Ivan. Proglašam g»
za neveljavno.
'
Kovic Ivan s. r.,
' učitelj v Poljčanan. '•
*
1429

Objava.

• S

i

Izgubil sem izpričevali II. in III. l«t-,
nika tehnične srednje šole (etóktro-odr';
sek) v Ljubljani za 1. 1929/30 ш 1930/31;
na ime: Pavlic Miroslav rodom iz Ljub*',
ljane. Proglašam jih za neveljavni.
'

Pavlic Miroslav s* r. f„> i

Računski zaklšuiek
TOVARNE VERIG D. D. V LESCAH pri BLEDU
Cista bilanca k 31. decembru 1932

Aktiva

črna-Kaolin d. d. v Ljubljani,
dne 14. junija 1933. ob enajstih v po
slovnih prostorih v Ljubljani, Tavčar
jeva ulica št. 13,
s tem dnevnim redom:
1. Poročilo ravnateljstva o družbenem
poslovanju y poslovnem letu 1932.
2. Poročilo nadzorstvenega sveta in skle
panje o odobritvi računskih zaklju
čkov za leto 1932.
3. Volitve članov ravnateljstva in nad
zorstva;
4. Slučajnosti.
Po' § 11 pravil morajo položiti delni
čarji, ki hočejo vršiti glasovalno pra
vico, najmanj šest dni pred sestankom
občnega zbora svoje delnice pri družbe
ni blagajni v Ljubljani.
Ravnateljstvo.
*
1438

kurane imovine Wallnerju Leopoldu»
sodnemu kanclisrtu v pok. v Ptuju.
Ptuj, dne 27. maja 1933.
Wallner Leopold s. r.
Ptuj.
•*
I486

Pasiva

Din
1. Blagajna in dobroimetje
pri Poštni hranilnici . .
3. Stavbe in zemljišča . . .
4. Stroji in električne na-

1. Delniška glavnica . . . .
181.420-98
1,321.406-71
1,007.058-43

3. Upniki

;.

Din
2,500.000'523.460-64
4,028.64489

1,109.136-33
61.814-42
6. Zaloga sirpvin, polizdel2,962.155-72
7. Tehnične obratne po218.717-18
190.395-76

8. Izguba v letu 1932

7,052.105-53___

7,052.105-53
•

Debet

•

Račun izgube in dobička k 31. decembru 1932

2. Davki in pristojbine . .
3. .Obresti in provizije . . .
4. Odpisi na strojih, nepre
mičninah in premičninah
5. Upravni stroški . . .
6. Izguba iz leta. 1931. . .

Din
1,371.542-47
70.311-59
452.214-79
100.686-39
857.640-82
: 119.948-61

Kredit

*,s

•
' • Din

2,781.948-01
2. Prenos izgube
iz leta 1931. . 119.948-61
3. Izguba v letu
1932. . . . . . . . 70.447-15

2,972.34467
S knjigami primerjali in v soglasju našli:

190.395-76

f

2,972.84487^

.< )

Nadzorstveni svet:
Rihard Schwinger 1. r.
Dr. Joïe. Basaj 1. r.
Josip Globofnik 1. r.
ti- i

Izdaja kraljevske banska uprava Dravske banovine. Urednik: Pobar Robert v LJubljani.
Tiska in zalaga: Tiskarna Merkur v Ljubljani; njen predstavnik: 0. Michalek v Ljubljani

m&

ДОпдо ДОн» r feeforitf.

KRALJEVINA

JU a O S L A V I J A

S L U Ž B E N I LIST
KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE ÖRAVSKE BANOVINE
4 5 . kcfs.

V LJUBLJANI, dne 3. junija 1933.

Letnik

IV.

VSEBINA:
285. Navodila za sestavo banovinškega. proračuna z uredbo 290. Naredba o nabiranju prostovoljnih prispevkov, : darov, milodarovi podpisov in prispevkov zavarovalnic,, zadrug dttd.
o izvrSevanju za leto 1984./36.
291. Objave banske uprave b pobiranju' ob& troSarin v 1. 1933.
286. Izprememba flil. pravilnika o carinskih posrednikih..
292:: Izpremembe v staležu banovinskih uslužbencev na pod
287. Zvanje pristaniškega redarja.
;•••• ',
ročju Dravske banovine.
"*•: ' .-'.
288. Izprenfembe. in dopolnitve spiska luksuznih predmetov. 293. Kazne objave iz »Službenih-novin«.
289. Telefonski promet.

Uredbe osrèdfajè vlade.

B. Proračun..razhodkovbanovinskih gospodarskih
:
podjetij in ustanov.
>''•.>
Vsote razhodkov 'in •dohodkov prvega in drugega pro
računa se_ preliminirajo ; in odobrujéjo samo v kosmatih
(brutto) zneskih.
1. Proračun ob5nih banovinskih razhodkor.

Ministrstvo za finance
kraljevine Jugoslavije.
Oddelek za proračun.
V Beogradu, dne 10. maja 1933.;
št. 5141/VII,

•'•••.

Da se doseže enotnost pri sestavi banovihskega pro
računa zà leto 1934./1935. in dà se olajša, uprošti in pospeši delo. ob njegovi odobritvi, 'predpisujem na osnovi
člena 44. uredbe o budžetiranju banovin nastopna
-

navodila
za sestayo banovinskoga proračuna z
uredbo o izvrševanju; za leto 1934./35.*
I. Občne pripombe.

.-, ,.,
. l.a)..fiaZ;hodki.
• •
Občni banovinski proračun razhodkov obseza veé razhodke vseh oddelkov po zakonu, ia uetanovijeaieni rédu
dotične^banovine, pokojnine, razna vzdrževanja^ :poAporé,
če jih; je kaj, proračunske rezervne kredite kakor-tüdi
;
službo po banovinskih'dolgovih.
' '•'' '
'"' ' ''•'."'. b) D o h o d k i . '•' ' ' •':;-'
, V ^ ...kosmate dohodke, je treba ..izražate v pççebnih
poglavjih.', in to, od:. i fcanoy^kih.doWad; J tro^ia; ; i taksj
dohodkov'po ^pecialpih zakonih, in to:, odkup, osebnega
dela-kuluka; ostale banovinske davščine [davek-takaa na
samorodnice. (hibride),. prispevki, ereskih cestnih odbo
rov, dohodek za.izredno ukoriščanje cest dn temu pod,];
banovinsko gospodarstvo (presežek .dogodkov Ђапоудп.skih pc^jetij); :'dòho4iké : cd..držajih, podpor, odnosno
L
državnih; dotacij, in to: a) po ur'edM ö prenosu;po^ov in'
b) ..subvencije;.dolgovani dohodki, iz prejšnjih let; razni
dohodki (kakor tudi drugi • izredni dohodki od: posojil,
reparacij, daril, volilin dr.).
.
'

- Banovinski, proračun razhodkpv in dohodkov za leto
1934./1985. .mora obsezati vse potrebne kredite• in;.pré;
liminirane dohodke za čas od dneil. aprila 1934.. do dne : 2. Proračun razhodkov banovinskih gospodarskih podjetij
. .. i • . i n ustanov
31. marca 1936. . ; . . - •
. , ,. . ,
: Ker mora ministrstvo za finance vse njemu predlo morajo sestavljati vsa banovinska gospodarska -podjetja
in ustanove po «ustanovljenem -redu oddelkov,,banske
žene proračune zaradi dokončne odobritve proučiti in
pretresti,;;morajo biti po predpisu člena 9. uredbe o uprave, pod katere ta podjetja in, ustanove;spadajo, ,.
Proračun dohodkov banovinskih, podjetij, 4n ..ив^ашжг
budžetiranju banovin proračuni razhodkov, in dohodkov
za leto;1934;/1936. vročeni ministrstvu za finance — pro i sestavljajo dohodki teh. podjetij in ,uetainov in sev.izkaračunskem oddelku — do dne,31. decembra 1933. Pre zujejo^i'v vsakem posebnem preračunu.dotičnoga pod
jetja ali ustanove.. Kolikor uživajo poediaa podjela ba
koračitev tega skrajnega roka nikakor ni dopustna.
novinsko dotacijo, se mora ta izkazati med ; dohpdki >
Banovinski proračuni se morajo deliti na:
dotičnega
podjetja, odnosno v razhodkuobčnega banovin' Â. Proračun občnih Imovinskih razhodkov in dohod
* skega proračuna — oddelkaj ki mu ta ustanova ali pod
kov (administracija—uprava).
jetje pripada. Istotako se mora izkazati, kolikor^izkazu*, >Službene novine • kraljevine Jugoslavije«;- ž dne '; jejo-poedina i podjetja; ali ustanove, v svojem ргогабили
presežek dohodka,-to pri 'dohodku občne banovinske
15. maja 1 Ш , št. 108/XXXI/30ÔY
: .;

45. kos.
uprave — administracije dotičnega oddelka, ki ш pod
jetje aid ustanova pripada.
Razhodki in dohodki skladov in fondov in tem po
dobno se morajo izkazovati v proračunu razhodkov banov
vinskih gospodarskih podjetij in ustanov, kakor ostala
banovinska gospodarska podjetja in ustanove.

H. Razhodki.

Kolikor ee predpisi zakona o uradnikih ne nanašajo
na poedine banovinske uradnike, se morajo izkazovati
zvanja-položaji po dosedanjem načinu.
\
Naslednja — četrta pozicija — obseza draginjske
doklade uslužbencev in je deliti dotične kredite na:
a) Uradniške: osebne
rodbinske....,
b) Zvanlčniške: osebne
rodbinske
c) Služiteljske: o s e b n e . . . . .
rodbinske
Peta pozicija naj obseza razliko prejemkov, po § 259.
zakona o uradnikih.
Pozicijo je uporabljati, da se izkaže stanarina. —
Sesto kolikor jo uslužbenci uživajo.
»
m
Kreditov za napredovanje in periodične poviške ni
postaviti v proračun, ampak morajo banovine poskrbeti,
da takoj spravijo svoje statute v sklad s § 263, zakona
o uradnikih. Tako bi bili banovinski .uslužbenci v. tem
pogledu izenačeni z državnimi uslužbenci.
Krediti za nagrade pogodbenim uradnikom in dnevničarjem se morajo izkazati v posebni partiji'osebnih, raz
hodkov, za pogodbene uradnike s Številom in zneskom
ločeno od števila in zneska za dnevničarje. Za prve in
druge pa je preliminirati v isti partiji tudi zavarovanje,
kolikor se to zavarovanje po zakonu plačuje.
Pomoči, podpore, štipendije, miloščine, razne sub
vencije in temu podobni razhodki, ki niso osnovani na
določnih zakonskih aH pogodbenih obveznostih banovine,
morajo bili predmet posebnega varčevanja-in zmanjšani
na najnižje zneske. Kolikor ministrstvo za finance spo
zna, da predlagani razhodki te vrste niso dovolj opravi
čeni in obrazloženi, Jih bo črtalo iz proračuna. .
Kredite za specialne doklade, kjer. take-po..specialnih
zakonskih predpisih ali uredbah obstoje, je izkazati v
posebnih partijah ' in navesti v stolpcu »Pripomba« do
tični pravni predpis.
''•
Kredite za upokojitve vseh banovinskih uslužbencev
je izkazati v posebnih, partijah po dotičnih oddelkih.
Ostale osebne razhodke, kolikor jih. mora banovina
izkazati in kolikor niso obseženi spredaj, je postaviti, y
posebno partijo.
B. Materialni razbodki.
Te razhodke je vnesti v višini éamo dejansko in varč
no odmerjenih najnujnejših potrebščin.: Za investicije in
nabavo
prei
Г
-T oprave
Т Г , se ne
^ smejo
™ " postavljati
P * * ™ ™ vyproračunski
pi

.Razhodki se d«le po značaju potrebščin, ki jih po
vzročajo, na redne in izredne. Redni razhodki so tisti, ki
so povzročeni po banovinskih potrebščinah, ki se pojav
ljajo stalno bodisi vsako leto bodisi občasno. Delijo se na
osebne in materialne. Osebni razhodki so tisti redni raz
hodki, ki potekajo iz banovinskih zakonov, odlokov,
uredb, ki se. pojavljajo stalno in kd. so z njimi urejena
službena razmerja banovinskih uslužbencev. Materialni
razhodki so tisti redni razhodki, ki omogočujejo skupaj
z osebnimi razhodki in v mejah. dejanskih potrebščin
redno in stalno poslovanje banovine kot urada in ostalih
zavodov, ustanov, podjetij itd. Izredni razhodki so tisti,
ki jih povzročajo banovinske potrebščine, ki se pojav
ljajo občasno. _,...
Razhodki občnega banovinskega proračuna se morajo
deliti na redne in izredne, toda tako, da se izkažejo
razhodki poedinih oddelkov banske uprave, tako osebni
kakor materialni, v posebnih poglavjih — odnosno da
sestavi-vsak oddelek posebno poglavje osebnih in ma
terialnih razhodkov.
•Načelo, ki se mora izvajati v 'celokupnem banovinekem proračunu, je to, da mora v proračunu biti izvedeno
ravnotežje. Zbog tega je predvsem posebno važno, da
morajo biti predlagani razhodki in dohodki tako prora
čuna občnih banovinskih razhodkov in dohodkov kakor
tudi proračuna.razhodkov in dohodkov banovinskih pod
jetij m. ustanov realni in se morajo opirati na skrbno
urejene in kontrolirane podatke. Občne finančne razmere
zahtevajo, da se v bodočem proračunskem letu znižajo
banovinski razhodki na najpotrebnejši minimum bano
vinskih potrebščin. P r i ocenjanju razhodkov je treba tako
postopati, da se predlagajo samo, kolikor ni mogoče, da
se ta razhodek vobče ne napravi, odnosno kolikor ni pri
čakovati, da bi se' dalo isti potrebščini pozneje zadostiti.
Potemitakem ; ne more biti noben ràzhodék predlagan
eamo zbog tega, ker je že v dosedanjih proračunih ob
stajal, ampak samo tisti, ki je brezpogojno potreben, da
se ne spravi poslovanje banovinskih uradov v nevarnost.
8 Ш ф
Predlagani krediti, redni (osebni in materialni) М Т ^ А ^ Г ^ ^ ^ ^ Т ^ ^ ' П е
iz
rednih
proračunskih
sredstev.
Nabave
se
morajo
ome
Izredni, ki jih ne narekuje absolutna potreba, se bodo
jiti
samo
na
to,
kar
je'najpotrebnejše
in
brez
česar
vobče
črtali ali pa znižali na najpotrebnejši znesek.
ni moči biti, pri čemer je «trago upoštevati predpise pra
vilnika o trošenju pisarniškega in drugega materiala itd.,
A. Osebni razhodki.
št. 55.900Л1. z dne 18. maja 1982., ki je razglašen v »Služ
Krediti za plače se morajo postaviti v proračun po benih novinah«, št. 117/LIII z dne 25. maja 1982. Kre
dejanskem stanju števila osebja in višini prejemkov ob diti za: potrošni pisarniški material se morajo določati
Času, ko se proračun sestavlja. Tehniška sestaja prejem v najpotrebnejših vsotah.
kov banovinskih, uslužbencev mora biti izdelana po zgle
V tehniškem pogledu je treba strogo skrbeti za stro
di* državnega proračuna,1 tako, da se izkaže delitev na kovno porazdelitev nazivov ' partij, pozicij in podpozicij
uradnike, zvaničnike ter tem enake : in služitelje ter tem
in se je vsekakor izogibati združevanju raznovrstnih raz
enftke, ki Jih je navajati v posebnih pozicijah. Za "vse tri hodkov v eni partiji, poziciji, odnosno podpozidji.
pozicije se morajo izkazati zvanja-položaji dotičnih usluž
Poleg stolpca, v katerem 'ee izkazujejo zneski partij,
bencev tako, kakor to ustreza banovinskim statutom, z je treba dodati zaradi vzporeditve še te-le stolpce:
označbo1 položajne skupine plače, odnosno položajne sku
a) Vsote odobrenih razhodkov-dohodkpv za mimrlopine plače s stopnjo, n. pr. II/l, II/2, III/l, III/2, odnosno tekoče leto.
položaje skupine plače s stopnjo- in periodičnim pob) Razlika med predlaganimi in odobrenimi krediti.vlSkom; kakor: IV/1-1, IV/1—2, IV/1-3, IV/2-2, V - l ,
c) Vsote izvršenih (angažiranih) razhodkov in ostvarVI-2M;
'
"
jenih dohodkov za minulo proraounebo' leto,

46. koe.

č) Po ministrstvu za finance dokončno odobreni zne
ski kreditov za leto 1934./1935., kateri stolpec se izpolni
y ministrstvu za finance.
d) Pripomba za kratko pojasnilo.

III. Dohodki.

2. Pragimatika-etatuti za banovinske uslužbence.
3. Spisek osebja po oddelkih 4er podjetjih iii usta
novah s podrobno označbo prejemkov in öjdh raeyrstitev.
4. Uredba o izvrševanju banovinskega proračuna.
6. Pravilniki o pobiranju banovinskih davščin.
6. Ekepozé, občni in za vsak oddelek posebej.
7. Zava-šni račun za minulo leto.
8. Pregled ostvar jenih dohodkov v tekočem proračun
skem letu do dne sestave- proračunskega predloga' za lete
1934./1035.
' *
9. Pregled izvršenih razhodkov v tekočem proračun
skem letu e točno označbo porabe vsake pozicije in
partije.
10. Pregled v tem proračunskem letu pričetih del z
I označbo angažiranih in za izvršena dela izplačanih vsot.
11. Pregled prej pričetih in v tem proračunskem letu
dovršenih del z označbo vsot, izplačanih za ta dela iz
letošnjega proračuna'.
. : 12. Pregled vseh banovinskih dolgov.
13. Pregled banovinskih terjatev. .
'
.
Minister za finance ,
dr. Mil. R. Đorđević s. r.

Kakor razhodki morajo tudi vsi dohodki, najsi ob
stoje po kakršnikoli osnovi, biti postavljeni v proračun.
'Ko se vnaša verjetna višina dohodkov, je treba upo
števati sedanje finančne razmere in možnost njih ostvaN
ritve.
.
Kot. osnovno pravilo mora služiti pregled ostvarjenoh
dohodkov za minulo proračunsko leto in za to proračunjsko leto do sestave proračuna, ki ga mora yjsaka bano
vina sestaviti.
.
! " ' Vsi: vneseni dohodki тотајо biti skrbno izračunani,
. razen dohodkov, ki jim je višina določena-s pogodbo, ki
:
morajo biti točno izkazani in z listinami potrjeni. Ce se
1
pokaže potreba, da se uvedejo banovinske naklade, se
mora postopati po členu 25. uredbe o budžetiranju in
. urediti vprašanje o davščinah pred sklepanjem prora
čuna. Ob predložitvi proračuna se to ne bo odobravalo. ^
Presežke dohodkov nad razhodki pri gospodarskih
! banovinskih podjetjih-in ustanovah je izkazati v poseb
286.
/
nem poglavju pod nazivom:
i
>Dohodki banovinskih podjetij in ustanov«
' za vsa banovinska podjetja in ustanove z označbo naziva člena 1, pravilnika o carinskih posrednikih.*
ustanove, pri kateri se je dobil presežek dohodka.
Po sebi se razume, da se mora sestaviti na koncu
Minister za finance je na predlog carinskega sveta
razhodkov vsakega poglavja rekapitulacija osebnih in in na osnovi člena 273. a carinskega zakona odločil,, da
1
materialnih razhodkov, .občna rekapitulacija razhodkov in se izpremeni čl. 1. pravilnika o carinskih posrednikih**
Rekapitulacija dohodkov.
tako, da se glasi ta člen v celoti tako-le:
>Carinski posredniki so s carinskim zakonom po
IV. Uredba.
oblaščene osebe, ki smejo v svojem imenu, a za račun
-V uredbi o izvrševanju banovinskega ртогабшга se, lastnikov blaga pri carinskih oblastvih opravljati vse
•: je v glavnem držati istih načel in odredb, ki so označene tiste 'pQsle, ki so spojeni z ocarinjanjem blaga, kakor
i v letošnji uredbi.-Dovoli se. vnos odredb, potrebnih za tudi tiste posle, ki izvirajo iz ocarinjanja, in te brfez
pooblastila, če so podpisniki deklaracije, s pooblastilom
: pravilno izvrševanje banovinskega proračuna.
pa, če niso podpisniki.
V admmistrativno-kazenskih sporih se carinski .po
V. Odkupnina osebnega dela — kuluka.
sredniki tudi s pooblastilom ne morejo javljati pri carin
'
Vsota za odkupnino osebnega dela, ki se postavlja skih oblastvih kot zastopniki strank.<
'med dohodke, se mora postaviti tudi med razhodke, ker
Iz pisarne oddelka za carine ministrstva- za finance
ise srne trošiti samo za namen, za katerega se pobira. Ce
preostane ob koncu izteklega računskega leta od vsote, v Beogradu, dne 20. marca 1933.; št. 7700/1 V. • .....<
•pobrane za odkup osebnega dela, neka vsota, jo je treba
i izločiti iz obratne gotovine in ustanoviti sklad za gradnjo
• . •••
2 8 7 .
.
,in -vzdrževanje cest. V takem primeru je dotirati fondu
; vsoto, ki se preliminira kot odkupnina v predlogu pro" računa, in sestaviti iz odkupnih dohodkov poseben ртоiiračun o njih potroškuter priložiti kot,dodatek, občnemu
pristaniškega redarja, f
i banovinskemu proračunu.
i •. ' * • •
"• ; '
Z odločbo ministra za promet je odobreno, da se y
uredbi
o razporejanju zvanj zvaničnikov I. in II. katego
'VI. Vse davščine, ki jih namer j a banovina
rije in služiteljev z dne 13. julija 1931.+t uvrsti v členu 2.
\ postaviti v prihodnji proračun dohodkov,
kot .dopolnitev v vseh treh skupinah zvanje p r i e t a*
mora predhodno, in to najkesneje do konca meseca sep n i š k e g a r e d a r j a .
Iz ministrstva za promet v Beogradu, dne 13. de
tembra 1933., sporočiti ministrstvu za finance — oddelek
cembra 1932. ; U. P. R. S. br. 14161.
; za-proračun v odobritev.

Izprememba

Zvanje

* >Službene novine kraljevine. Jugoslavije« z dne
i VII. -Predlogu banovinskega proračuna se
23. marca 1933., št. 66/XIX/Ì9S.
morajo priložiti naslednji podatki:
.** >Uradni list« Ü 181/53 iz 1. 1925. \ , "
t ^Službene novine kraljevine Jugoslavije«' z dne
"" "• t. Piregiledi dohodkov in ' razhodkov, izdelani po ta
belah, ki jih vroči ministrstvo-'za finance naknadno vsem 20'. decembra 1982., št. 295/CX/766. •
J t »Službeni liete,». 244/23 iz 1.1932. ...
^ .;.
banovinam
' . . . ' j:.
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4g. kos.
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-

_ -• • Na osnovi § 1. zakona o skupnem davim na poslovni promet z dne K. avgusta 1930. in sporazumno z ministrom za trgovino in industrijo predpisujem

izpremembe in dopolnitve spiska luksuznih predmetov.*
.. Glen 1.
; V.spisku luksuznih predmetov** se izpreminjajo in dodajajo nove zaporedne številke tako-le:
Štev. car.
tarife

Zaporedna
Številka

Iz 18
I? 23

3/1
5/1

Iz 276

. 25/1 .-

Iz 374

'

Iz 394

Kdo in kje plača davek na luksuz

Pomaranče

proizvodnik in ob uvozu

Pinjole, kokosovi orehi in drugi eksotični orehi za jed
Olja: jažminovo, bergamotno, iz grenkih mandeljnov, rožno
iz Šmarnic, vijolic, pomarančnega cveta in temu podobno

2. Izdelki iz kavčuka v zvezi z najfinejšo
.3. V zvezi z dragimi kovinami

53/2

Elastične tkanine, pleteno blago,. pozamentarija svilena • in.
deloma svilena

55/1

Iz 414

58/1

'Izdelki iz ribje kosti v zveži z najfinejšo

• I .

76

'• "Iz 585'•'"'

џц

'/iz 6*5 .,

'

Iz 673

, 290/1

92

93

Iz 686

95 ,
•

Iz 691,

97

Iz 696

99/1

Iz 698
Г

:

\ ';

••

••

H
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w
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•

' ' • •

/ '

'••"i
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«
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"
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•

-
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' - • : * § •
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-

^
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•
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.
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.

.
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-

'

'•

•.•<;•,.*

•

• ••••!

i4
• ' • ' • • '

•

'i.' Fotografski aparati, neglede na svetlobno jakpet, objektivi
in fotografski 'aparati brez^ objektivov.
•2. Kinematografski in drugi-1 projekcijski aparati -in aparati •-• '
U . za povečanje slik s ' trakovi za filmanje in e -,filmi za •
bioskop.
'
Stenske, namizne in ostale ure, drugje-ne imenovane, vredne
;.nad.3000. dinarjev
. ' , ' " .
w
**
•—т—•"•;
.
1. Lovske puške, neglede na vrednost
:
2. Drugo > orožje, (strelno kakor tudi ostalo), : Vredno nad:
2000 đinarlev'po kosu
\
'

99/2. ,
ti "

•

Avtomobili/izvzemši tovorne.'in njihovi sestavni deli
.Glasbejit-instrumenti :
'
•.
,1L Klavirji, pianini, orgle in harmoniji, neglede na vrednost
2. Harfe, gosli, citre harmonike, kitare! tambùrjce in drugi
.-'. 7 podobni' 'glasbeni .instrumenti, Vredni nad 1000 dinarjev
3. Mehanične priprave za sviranje 8 pripadajočimi ploščami
Gramofoni, fonografi, parlografi in podobni aparati s pio-.
" Scarni' ''• '
' ' ; A .;, . • ••;

96 ;

,Iz.687.i ;

"

Motocikli' i n - njihovi 'priklopni vozovi s .sestavnimi deli

Iz 675

" 1

««.

•*'

-Radijski aparati za trgovino, ali rabo' privatnih1 oseb, kom
pletni in njih sestavni deli

Iz 665

•

«

**

Izdelki iz železa.v zvezi satino'in najfinejšo tvarino. in dra
gimi kovinami \
Predmeti za okras-in nakit:
1. V' zvezi ,s fino: tvarino
,2, V zvezi z. najfinejšo tvarino.
3. V zvezi z. dragimi kovinami. Semkaj spadajo vsi predmeti'
' zä' okräe'v zvezi' z' biseri,' d r a g i c kamenjem,: slonovo
• '-. kostjo, pravimi koralami, srebrom, sklenino. fini izdelki
iz kristala', alabastra itd. . « ' . . : '

' 9l/i/

«

*v

Luksuzni predmeti . iz porcelana in keramične tvarine in
1 galanterijski izdelki, pozlačeni, posrebreni, bronsirani in
prevlečeni ' z listrom .' ••'•'••'/..
:

•

tvarino

Izdelki iz plute v zvezi s fino in najfinejšo tvarino in dragimi
tvarinami
•

Luksuzni galanterijskiln drugi drobni ijdelki iz kamenov
"Vsake'vrste, " t n d i ' v zvezi' z nav.adno in fino -tvarino.
•• ' . ' Y 2 ' . ";'
Semkaj spadajo tudi nagrobni spomeniki in grobnice iz
kamena^ vredni nad 10.000 dinarjev

fe 503

•

tvarino

Iz 408

Iz 440 ".' '"' .63/1'

*•

ч%

53/1

2. b) Ščetke z najfinejšo tvarino, iz slonove kosti in biserne
-.. matice,..s plišem

Iz 485 '

**

Obuvala iz jelenjega, .antilopjega,.. krokodilovega, plazilčjega
(kačjega) ' usnja,' lakirana, bronsirana, pozlačena" in po
srebrena celoma ali pretesno; V okraski ali brez okraskov.
Obuvala-iz kožuhovirie ali. z obrobki iz fine kožuhovine,
; vezana. .
••- . .

47

Iz 393

Imenovanje blaga

'

'

'

.

:

•

'

•

.

•
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•

•
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* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« -a, dne' 15, maja 1933., St. 108/XXXI/30&
** >Služberii Usti št.: 572/63, na str.: 995, '(popravki: it.' 633/75, -72J/91) iz 1. .1932.

rM

46. boe.

683

Člen 2.
•
•
•
•
" Te izpremembe stopijo v veljavo z dnem, ko se raz
glase v >Službenih novinah«.
.V Beogradu, dne.12. maja-1.933;*, št. .41.018.
Minister za finance
dr. Mil. R. Đorđević s. r.

Telefonski promet.*

§2.

Upostavljen je telefonski promet:
1. Z i d a n i m o s t — v s i k r a j i n a O g r s k e m ,
izza dne 9. aprila 1933.; taksna enota za navaden triminutni pogovor 1-80 zl. fr. v korist jugoslovanske upra
ve, v korist ogrske uprave pa po kraju na Ogrskem,
s katerim se opravlja pogovor; •
. ••' •
2. M a r i b o r , L j u b l j a n a — S e e b o d e n (v
Avstriji), izza dne 7. aprila 1933.; taksna enota za Mari
bor 3;45 zl. fr., za Ljubljano 2-70 zl. fr.;
4
3. Jugoslavija—Italija, izza dne 9. aprila 1933., in to:
V e l i k e L a š č e — T r i e s t e , taksna enota 1*50
zl. fr.;
Maribor — C o r t i n a d'Ampezzo, taksna enota
3-00 zl. fr.;
f
Tržič —Ancona, .taksna enota 3*15 zl.. fr.;
Ljubljana — V a r e s e , taksna enota 3*45 zl. fr.;
Ljubljana—Messina, taksna, enota 4*50 zl. fr.;
4. v s i k r a j i v J u g o s l a vi j i — v s i k r a j i
v M a d ž a r s k i , uveden je občni telefonski promet in
veljajo izza dne 1. maja 1933. revidirane takse:
. 45—-. dinarjev za pogovore med .jugoslovanskim
prvim pasom in madžarskim prvim pasom;
60*— dinarjev za pogovore med jugoslovanskim
prvim pasom in madžarskim drugim pasom;
63-— dinarjev za pogovore med jugoslovanskim
drugim pasom in madžarskim ' prvim pasom;
78-— dinarjev za pogovore mëd jugoslovanskim,
drugim pasom in madžarskim-drugim pasom;
5. J e s e n i c e na Gorenjskem---.Milano> (v,Ita
liji), izza dne 26. aprila 1933.; taksna enota 47-25 dinar
jev, odnosno 3.-15 zl. fr.;
' v
'
6. Kranj —St. J o h a n n , - T i r o l (v Avstriji), izza
dne 15. maja 1933.; taksna enota 3-45 zl fr.

Banove uredbe.
290,
II. No.,11.731/1.
Na temelju, čl. 66..in 67. zakona b notranji upravi
predpisujem naslednjo

Vnaredbo
o nabiranju prostovoljnih prispevkov, darovt
milodarov, podpisov in \pr jspevkov zavaroval
nic, zadrug' itd. .:••'
-.

;

1

.•'••"i -'.'.o'.:

vine je dopustno le z oblastvenim dovoljenjem po določilih te naredbe.
Brez posebnega oblastvenega dovoljenja so dopustne
zbirke v cerkvah in molilnicah za verske, bogoslužne in
dobrodelne namene, kakor tudi zbirke, ki jih prirejajo
sokolska društva ter društvi Rdečega križa in Jadran
ske straže.
Za nabiranje prispevkov zavarovalnic,, zadrug itd.
veljajo predpisi zadevnih posebnih zakonov in naredb
in predpisi te naredbe.

'.

:V

'i

Nabiranje prostovoljnih prispevkov, darov in mik*
darov v denarju ali v blagu na.področju Dravske bano" *r>Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
2. maja 1988., štev. 98/XXIX/289Ì (ad 1. do 4.), z dne
23. maja 1933., štev. 115/XXXIII/336 (ad 5. in 6.).--

•i V § 1., odst. 1., omenjena dovoljenja se izdajajo pra
viloma le samoupravnim edinkam, patriotičnim, občenarodnim,. verskim, socialnim, humanitarnim, kulturnim
in sploh občekoristnim združbam, zavodom in ustano
vam, če je donos nabiranja namenjen za njihove statutarične ali'občekoristne namene.
Dovoljenja za nabiranje se izdajajo poedincem, pa
tudi v prejšnjem odstavku omenjenim edinicam, usta
novam in zavodom, če je donos zbirke namenjen v korist
poedincev, le v izjemnih, posebnega ozira vrednih pri
merih.

§3.
Dovoljenje za zbiranje je potrebno tudi za zbiranje
podpisov v posebne namene. Taka dovoljenja se ne
i smejo izdajati, kadar naj nabiranje podpisov izrecno ali
prikrito služi namenom, kaznivim po obstoječih'pred
pisih, ali kadar bi zbiranje moglo ogražati javni red, mir
in varnost, narodno gospodarstvo in javno moralo.
'
•'§*•
'
Dovoljenja v §§ 1. do 3. se izdajajo za točno določe
no področje in za določeni čas, ki ne sme presegati dobe
enega leta. Podaljšanje dobe veljavnosti je dopustno ob
istih pogojih kakor za pridobitev prvotnega dovoljenja.
Osebe, ki jim je poverjeno neposredno nabiranje,
morajo biti zanesljive, zaupanja vredne in neoporečene
in mora biti glede njih opravičena domneva, da svojega
posla ne bodo zlorabljale v namene, kaznive po obstoje
čih predpisih. Nadalje morajo imeti uradno izdano nabi
ralno knjižico, odnosno legitimacijo, ki mora biti oprem
ljena z njihovo, uradno overjeno sliko in osebnim opisom
in se morajo pred početkom nabiranja v poedinih srezih
(mestih z lasfeim statutom) zglasiti pri pristojnem
sreskem načelstvu (sreski izpostavi), odnosno polieijekem
oblastvu radi vidiranja nabiralne knjige (legitimacije)
ter se strogo ravnati po določilih dovoljenja in morebit
nih posebnih odredb in omejitev, ki jih izdajo sreska
načelstva (policijska oblastva) glede na posebne krajev
ne razmere za svoje območje.
Nabiralne knjižice, odnosno legitimacije izda ono
oblastvo, ki izda dovoljenje za nabiranje samo.
Predpisi drugega odstavka se morajo uporabljati
tudi pri osebah, ki nabirajo prispevke za zavarovalnice,
zadruge itd.
§5. Oblastvo, ki izda dovoljenje za nabiranje prispevkov,
darov in milodarov, mora točno ugotoviti namen zbirke,
ima pravico predpisati pogoje za uporabo donosa zbirke
ter mofa nadzirati izvrševanje teh pogojev. Ako se donos
zbirke ne bi mogel uporabiti za določeni namen, ali če
se predpisani pogoji ne bi izpolnili, mora oblastvo odlo
čiti o usodi nabranih sredstev.

634
Določbo prvega
smiselno uporabljati
podpisov.

45. kos.
etavka prejšnjega odstavka Je
tudi glede nabiranja in zbirk
§ 6.

.'•

,

Za izdajanje dovoljenj po §§ 1. in 3. so pristojna,
če naj se nabiranje vrši v mejah kakega poedinega
sreza, odnosno mesta z lastnim statutom, sreska načelstva (sreska izpostava), odnosno policijska oblastva,
sicer pa ban, ki odloča tudi o vseh prošnjah za dovoli
tev nabiralnih akcij, katerih donos je določen za namene
'drugih banovin ali inozemstva.
V primeru elementarnih nezgod sme izdati dovolje
nje za nabiranje materialnih sredstev tudi občinska
uprava, toda le za svoje lastno območje in če so po
nezgodi prizadeti njeni lastni občani.
§''7.

•

•

" • - -

• Prekrški te naredbe se kaznujejo po čl. 69. zakona
o notranji upravi z denarno globo od Din' 10"— do 1000-—
v korist državne blagajne, odnosno ob neplačilu te globe
.v odrejenem roku z zaporom od enega do dvajsetih dni,
nekvarno sodnemu kazenskemu progonu. Obenem se v
takem primeru odvzame izdano dovoljenje.
§8.
Ta naredba stopi v veljavo 8 dni po razglasitvi
v' >SIužbenem listu kraljevske banske uprave Dravske
banovinec
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 26. maja 1933.
Ban: Dr.,,Marušič s. r.

............
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Objave banske uprave
o pobiranju občinskih trošarin
v letu 1933;
II. No, 4330/2.
Občina Slovenja vas, "v srezu ptujskem, bo pobirala
od dneva razglasitve v »Službenem listu«. v letu 1933;
naslednje občinske trošarine:
:..••
a) od 100 1 vina Din 75'—,
b) od 1O0 1 vinskega mošta Din 75-—,
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja,- likerja,
ruma in konjaka Din S*—,.
jč) od goveda nad 1 letom Din 20-—,
d) od goveda pod 1 letom Din. 15—,
.
. e) od prašičev Din 10'—,
,. .
f) od drobnice Din 10'—. ' ; ' . ' '
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 24. maja 1933.
II. No. 4504/2.
Občina Velika Loka, v srezu. Novo mesto, bo poMr
- rala od dneva razglasitve v »Službenem listu«, v letu 1933.
naslednje občinske trošarine: .
a) od 100,1 vina Din 75'—,
b) od 100 1 vinskega mošta Din 75'—, , •
• .

c) od 100 1 piva Din 100-—,
č) od hI stopnje . alkohola špirita, žganja,
ruma in konjaka Din 5*—.

likerja,

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dme 22. maja 1933.

292.

Izpremembe
v staležu banovinskih uslužbencev na
področju Dravske banovine.
Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske, bano
vine v Ljubljani z dne 30. maja 1933., I. No. 4082/1, je
bil postavljen C h r i s t o f B o g o m i r za banovinskega
uradniškega pripravnika z mesečno plačo Din 995'— pri
sreskem cestnem odboru v Ptuju, kjer bo vršil posle
tajnika sreskega cestnega odbora.
Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
vine z dne 20. maja 1933, I. No. 1557/2, je premeščen
D e r g a n e K a r e l , banovinski cestni nadzornik pri
sreskem cestnem odboru v Ljubljani k sreskemu cestne
mu odboru v Metliki, in P o t o č n i k M i l a n , bano
vinski cestni nadzornik v Metliki, k sreskemu cestnemu
odboru v Ljubljano.
Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
vine v Ljubljani z dne 27. maja 1933., I. No. 211/4, je bil
postavljen dr. K a p r a l o v S e r g e j , zdravnik v' sana
toriju v Vurbergu, za banovinskega zdravnika združene
zdravstvene občine Velka z mesečno plačo Din 1175"—.
Ž odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
vine z dne 27. maja 1933., I. No. 3547/1, je premeščen
M al a s e k F r a n c ' , banovinski profesor kmetijske šole
na Grmu za sreskega kmet. referenta sreskega načelstva
v Novem mestu, in V r i s k K a r o l , v. d. sreskega kine-'
tijskega referenta v Novem mestu, pa kot banovinski
učitelj na kmetijsko šolo na Grmu pri Novem mestu.
Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
vine, v Ljubljani z.dne 27. maja 1933., I. Na 2219/1, je
bil postavljen [dr. Mar ti n e c I v o , zdravnik-uradniški
pripravnik javne bolnice y. Ptuju za banovinskega zdrav
nika združene zdravstvene občine Muretinci z mesečno
plačo Din 1175—. , ;
Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
vine z dne 27. maja 1933., I. No. 3214/2, je bil preme
ščen na prošnjo dr. P o d k o r i t n i k F r a n c e , banovin
ski zdravnik združene zdravstvene občine Velenje, za
banovinskega zdravnika združene zdravstvene.' občine
Лгозир1је.
'
.
Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
vine v Ljuhljani z dne 27. maja 1933., I. No. .3285/2, je
,bil postavljen •dr; S e s a r d i č M i r k o , bivši banovinski
zdravnik-uradniški pripravnik v splošni bolnici V Mari
boru, za banovinskega .zdravnika združene zdravstvene
občine Beltinci z mesečno,plačo Din 1175'—.
Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano*
vine v Ljubljani z dne 26. maja 1933., L'No. 199/4, je
bil postavljen d r . S t i e r l K a r e l , praktični zdravnik v
Fari pri Koštelu,. za banovinskega zdravnika;, združene
zdravstvene občine Fara pri Koštelu, z. mesečno plačo
Din 1175—, . ... •

45. kos.
Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
vine z dne 17. maja 1933., I. No. 3766/1, je bil, premeščen
po potrebi službe d r. g e b e r D u š a n , zdravnik urad
niški pripravnik javne bolnice v Brežicah, y splošno
bolnico v Mariboru.
Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
vine z dne 31. maja 1983., L No. 4143/1, je bdi premeščen
po potrebi službe dr. U km a r D r a g o , ^banovinski
zdravnik združene zdravstvene občine Litija, za banor
vinskega zdravnika združene zdravstvene občine Cankova.
*
Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano-vine z dne 27. maja 1933., I. No. 3348/1, je na osnovi
§ 104., t. 16., in § 110. zakona o uradnikih prestala
služba Žonti Ivanu, služitelju II. skupine pri sreski
izpostavi v Škofji Loki.

_ _ _
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F r a n j o , učitelj v Gomilskem pri Žalcu; T r o š t
F r a n c , učitelj pri Devici Mariji v polju; To m a ž i č
A n g e l a , učiteljica v Mariboru; K o m a r L j u d e v i t ,
učitelj v Ponikvi; R i h t e r I v a n , učitelj v Strigo vi,
srez ljutomerski; R a z i n g e r t a l e n t i n , učitelj ,v=Gorjah, nad, Bledom ; K o m a c R a d o s l a v , učitelj v
Ptuju; K a s t e l i c Ema, učiteljica v Tržiču; K o b e n t e r A Ji it o n,. učitelj v Radovljici ; K r i ž A n t o n ,
učitelj,v Starem logu, srez kočevski; K r a m a r J u 
s t i n . a , učiteljica y Golemen, srez ljubljanski; K r i 
s t a n S r e č k o , učitelj, v Lešah,; srez radovljiški;
Ri.har F r a n j a, , .učiteljica v Horjulu; Ku m e i j
V e r a , učiteljica'y Ljubljani; K o k o l j J a n k o , uči
telj v Poljanah, srez kranjski; K r ž i š n i k C e c i l i j a ,
učiteljica v Zireh; K l e m e n č i č V l a d o , učitelj pri
Veliki nedelji, srez ; ptujski ; G o d i c e 1 j P a v l a , uči. teljica v Petrovčah;. F a k i n : N a d a, učiteljica vi Šmar
ju, srez ljubljanski ; G o 1 o b R u d o 1 f, učitelj v • Mežici ;
G o l o b Ruža, učiteljica v Vuzenici;; Š t r b e n k Ana,
učiteljica v Črnomlju, š t r u b e 1 j J o ž a , učitelj vČrnomlju; S t o v i č e k S v a t o p l u k , učitelj v Ljub
ljani; Š t r u m . E r n e s t i n a , . učiteljica v Ljubljani;
; Č e h - M a r i c a , učiteljica pri Mali nedelji; T o n i - J u 
s t i n a , učiteljica na Homcu; T r a m p u š M a r i j a ,
učiteljica v Ljubljani; B r a z M a r i j a, učiteljica v Sev
nici; Bek: Pavla, učiteljica; v Trbovljah-Vode; Golob
I v a n , učitelj v Kamniku; G r a š i č F r a n c , učitelj
Številka 87 z dne 19. aprila 1933.
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne 26. de > Iški vasi; Sa.d,a r . A n g e l a , učiteljica, v Celju;
cembra 1932. so napredovali v VII. položajno skupino: Skok Gabrijela, učiteljica v Zičah; Stojković
P o r e n t a A n t o n i j a , učiteljica v Predoslju; P l e  H ed vi k a, učiteljica y Kropi, srez radovljiški; J e li a n F r a n č i š k a , učiteljica v Šmartnem, srez ljub z o v š e k M a r i j a , učiteljica v Mariboru; Š o l a r
ljanski; P i a n o M a r a , učiteljica v Šmartnem, srez F r a n c , učitelj v Ločah; S u p a n č i č .Mar t i n a ,
gornjegrajski; P r e d a n R u d o l f , .učitelj v Rogaški učiteljica v Mostah pri Ljubljani;, D e r e a n i V i d a ,
Slatini; M e n a r d A n a , učiteljica v Zireh; M er v a r učiteljica^ Dolnji Nemški vasi, srez novomeški;. Č e m e
M a r i j a , učiteljica v Zužembergu; M e r 1 a k, M a r i j a, A l o j z i j , učitelj v Borovcu, srez kočevski; R a e p o t - '
učiteljica v Horjulu; P e r j e v e c A n d r e j ; učitelj v n i k F r a n j o , učitelj v Grižah pri Celju; R o t An
Ločah; Poj'e L j u d e v i t , učitelj v Safarskem, srez g e l a , učiteljica v Rečici ob Savinji; R a v n i k a r
ljutomerski; P o g a č n i k J a n k o , učitelj v. Celju; V i n k o , učitelj v Št. Gothardu, srez kamniški; RuP a v l i n A n t o n i j a ; učiteljica v Tržiču; M i k l a v - .pr.et V i n k o , učitelj v Smledniku; B e v e F r a n c ,
č i č A n t o n i j a , učiteljica na Studencu-Igu; P o r e - ;učitelj v Št. Vidu pri Grobelnem ; J e n k o V i n c e n c,
k a r V l a d o , učitelj v Ljutomeru; M u š i č k a M a r i - :učitelj y Megovi, srez ljutomerski; A d a m i č M a r i j a ,
3 a , učiteljica v Ljubljani ; M l a k a r J u 1 i j a , učiteljica učiteljica v Toplicah pri Zagorju; A d a m i č A r n oš t ,
-v Trbovljah; M a d o n O l g a , učiteljica v Trbovljah; učitelj v Toplicah pri Zagorju in J u g o v i č M a r i j a ,
P r e d a n F r a n č i š k a , učiteljica v Ma jšperkujPivc učiteljica y Velenju.
M a k e , ^učitelj v Žalcu; P r e l o g J a n k o , učitelj v
• Številka 88 z dne ,20. aprila 1933.
MaLi nedelji; P e č n i k I v a h , učitelj v Radečah; P e r Z ukazom Njegovega Veličanstva.kraija z dne 20.
h a v e V l a d i m i r a , učiteljica v Tržiču; V r t a č u i k marca 1933. I.štev. 9975/Or je .bil postavljen za profesorja
V i d a , , učiteljica v Vojniku; Z u p a n č i č F r a n , uči V. položajne skupine državne dvorazredne trgovske šole
telj v Velikem Gabru, srez litijski; L a h a j n a r N i k o  y Ljubljani D e r m a s t i j a K a r e l , profesor VI. po
l a j , učitelj v Kočevju; G r o s in a n I d a , učiteljica pri ložajne skupine, iste šole.
Sv. Duhu na Stari gori; G r u n d n e r V i l j e m , učitelj
ŠtBvilka 89 z dne 2L aprila 1933.
v Radovljici; H i c i A n a , učiteljica v Ljubljani; V ro
Z .odlokom ministra pravde z dne 31. marca 1933.,
k o v n i k I v a n a , učiteljica v 5t. II ju nad Turjakom; Št. 26.688, so bili p r e m e š č e n i : k sreskemu sodišču
V r a n e E r n s t , učitelj v Studencih pri Mariboru; ' v Ljubljani: L a v r i č - C i r i l , pisarnilki višji oficial
I V u n d e r l M a t e j , učitelj na. Cvenu; C a j l h o f e r VIII. položajne skupine pri okrožnem sodišču v Ljub
A l f o n z , učitelj v Limbušu; Š o l a r E l i z a b e t a , ljani; Č e r č ' e k A n k a, pisarniški oficial VIII. položaj
učiteljica v Poljčanah; Z u p a n e k P a v l a , učiteljica ne skupine pri'okrožnem sodišču v Ljubljani; I s tiri i б
v Novi cerkvi pri Celju; O m a h e n J o s i p i n a , uči A l b i n a , pisarniški oficial VIII. položajne skupine pri
teljica v Beltincih; č r n k o D r a g a , učiteljica v Jare- okrožnem sodišču v Ljubljani; Š i l d e n f e l d R u d o l f ,
eini; Č u č e k M a r i j a , učiteljica v Novi cerkvi pri kanclist IX. položajne skupine pri okrožnem sodišču v
Celju; U n v e r d o r b e n J o s i p , učitelj v Zrečah; Ljubljani; E r ž e n P a v l a , kanclist IX. položajne sku
R a b i č A l o j z , učitelj v Jesenicah; Roš F r a n j o , pine pri okrožnem sodišču v Ljubljani;»? o h a r E m o ,
učitelj v Celju; R u s t j a J o ž i c a , učiteljica v Kočevju; kanclist IX. položajne skupine pri okrožnem sodišču v
B i n < l e r L j u d m i l a , učiteljica v Donji Bistrici, srez Ljubljani; G r a b n e r D r a g o , kanclist IX, položajnedolnje] enda veki; B o l h a r V e r o ni k a, učiteljica v skupine pri okrožnem sodišču v Ljubljani; Re g a 1 i
Celju ; Ž i t n i k M a r i j a , Učiteljica v Jesenicah; Š e g a V e r a , kanclist IX. položajne skupine pri okrožnem
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sodišču v Ljubljani in M e s e c J o s i p , izvršilni urad E m a , učiteljica pri Sv. Marku niže Ptuja; J o v a n
nik IX. položajne skupine pri okrožnem sodišču v Ljub M a k s , učitelj v St. Vidu nad Ljubljano; J e v n i k a r
ljani; k sreskemu sodišču v Mariboru: A m a l i e t t i - L o v r o, učitelj v Št. Vidu pri Stični; K o m a r S t a n a ,
J u l i j , pisarniški oficial VIII. položajne skupine-pri učiteljica na Viču; K r a m a r OI g a , učiteljica v Smart
okrožnem sodišču v Mariboru; P e r h a v e c F r a n c , nem pri Litiji; K n e z O l g a , učiteljica v Ljubljani;
pisarniški oficial VIII. položajne skupine pri okrožnem K r a m a r A l o j z i j a , učiteljica pri Sv. Petru pri Ma
sodišču v. Mariboru; B o g a t еч; J a n k o , kanclist IX. riboru; K - u n a v e r M a r i j a ; učiteljica na Viču pri
položajne skupine pri okrožnem sodišču v Mariboru; Ljubljani; VK т a m a r F r a n , učitelj pri Sv. Petru pri
P o g r u j c J o s i p , kanclist IX. položajne skupine pri Mariboru; K r ž i š n i k I v a n,'učitelj pri Sv. Petru,
okrožnem sodišču v Mariboru; V o l k A n t o n , izvršilni srez novomeški; M u r š e c I v a n , učitelj pri Sv. Juriju,
uradnik IX. položajne skupine pri okrožnem sodišču v srez celjski; M a r i n k o A m a l i j a , učiteljica v Preski
Mariboru; M e r e A n t o n , izvršilni uradnik IX. polo pri Ljubljani; P o d b r š č e k " A l o j z i j , učitelj v Trbov
žajne skupine pri okrožnem sodišču v Mariboru; k sres ljah-Vode; P e č e n k o D a n i l o , učitelj na Viču pri
kemu sodišču v Celju: A u t i š a r F r a n c , pisarniški Ljubljani; P e t e l i n M a r i j a , učiteljica na Viču pri
oficial VIII. položajne skupine pri okrožnem sodišču v Ljubljani; P e t e r n e l P a v l a , učiteljica v Jesenicah
Celju; K r a m e r A n t o n , pisarniški oficial VIII. polo na Gorenjskem; P u . g e l j I v a n a , učiteljica pri Sv.
žajne skupine pri okrožnem sodišču v Celju; K r e s - Lovrencu, srez novomeški; P e č n i k O l g a , učiteljica v
n i k A n t o n , kanclist IX. položajne skupine pri okrož Tolstem vrhu; P r e s k e r M a r i j a, učiteljica v Teharnem sodišču v Celju; V e b e r A n t o n ; k a n c l i s t IX. po jih pri Celju; R a j m a n J o s i p , nastavnik meščanska
ložajne skupine pri okrožnem sodišču v Celju in S a k s i- šole v Celju; R o z m a n I v a n a , učiteljica v Ribnici;
d a I v a n , izvršilni uradnik IX. položajne skupine pri R a k o v e c C i r i l , učitelj v Kamniku; R e b o l F r a - okrožnem sodišču v Celju; k sreskemu sodišču v Novem , n j a , učiteljica v Mariboru; S r e b r n i č K a r l a , uči
mestu: V r a n č i č V i n k o , pisarniški oficial VIII: po teljica v Pirešici pri Celju; S u š n i k O l g a , učiteljica
ložajne skupine pri okrožnem sodišču v Novem mestu; v Trbovljah-Vode; S e ž u n A n d r e j , učitelj-v Ljub
K - n o i . R u d o l f , kanclist IX. položajne skupine pri ljani; - S i m i k L j u d m i 1-a, učiteljica' -na Vrhniki;
okrožnem.sodišču v Novem mestu; A n d r e s K r i s t i  S u š n i k M a r i j a , učiteljica v Lazah, srez novomeški;
n a , kanclist IX. položajne skupine pri okrožnem sodišču G a b r š e k Z l a t k a , učiteljica na Viču pri Ljubljani;
v Novem mestu; Z u p a n č i č , L j u d m i l a , kanclist Š r o f M a r i j a , učiteljica v Cerkljah pri Krškem;
X. položajne skupine pri okrožnem sodišču v Novem Č r e t n i k,M a r.i j a , nastavnica meščanske šole v. Ljub
mestu in S m e r d e l j J a k o b , izvcšilni uradnik IX. ljani; R o z m a n M a r i j a , učiteljica; v .Mariboru; Š t u položajne skupine pri okrožnem sodišču v Novem mestu. p a r M i r o s l a v a , učiteljica v Metliki;.C e b u l j, J e rZ odlokom ministra pravde z dne 31. marca 1933., n e j , učitelj v Mariboru in C e r n e F r a nja,učiteljica
; VII. položajne
št. 29.986, je bila postavljena za kanclista X. položajne v Trbovijah-Vode, dpsedaj vsi uradniki
,. '
•.":<•'. ! -.:• y ••.:•' ! • •
skupine pri okrožnem sodišču v Novem,mestu A v s e c , skupine.
Z odlokoin ^ministra za promet z dne 27. marca 1933.
A n a , zvaničnik L položajne skupine pri istem sodišču.
so bili p r e m e š č e n i : a) po potrebi službe: B l a ž i č
Številka 90 z dnè 22. aprila 1933.
R i h a r d , prometnik IX, položajne skupine postaje
Z ukazom Njegovega . Veličanstva kralja z dne Hoče, v postajo Šmartno ob Paki; A j d i . č M i r k o , pro
25. marca 1933. so n a p r e d o v a l i pri dravski finančni metnik IX. položajne skupine .postaje Grosuplje, v po
direkciji v Ljubljani za finančne svetnike IV. položajne stajo 'škofja Loka; Z u p a n e c M i h a e l , - admin; ^ra«.
skupine 2. stopnje G s p a n A H o n s , P a t e r n o s t e r tivni uradnik VIIÏ. položajne skupine postaje Prager =ko,.
M i l a n in P i r k m a j e r M i r o s l a v , dosedaj vsi v postajo Maribor,, glavni' kolodvor; L e s k o v e c-I v:a n,
prometnik IX. .položajne . skupine postaje Moškanjci, v
višji finančni sekretarji V* položajne skupine.
.postajo Maribor, glavni kolodvor;.F r i š k o v i c M a k s i Številka 91 z dne 24. aprila 1933.
m i l i j a n , prometpjjj.. IX. položajne stupirne in šef poZ ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne staje Beltinci, v postajo ;Tezno; K u 1 č a r J a n e z, po
2 februarja 1033. so n a p r e d o v a l i v VI. položamo možni .'prometnik X. položajne skupine postaje; Š,t. Jurij,
skupino: A n i č i č J o s î p , učitelj v Polšniku; B-*ada- лг postajo Moškanjci; D o b i č J o ž ef, prometnik IX. po
š k a A l b i n a , učiteljica v Smartnem,. srez kranjski; ložajne skupine.postaje Brezno-Ribnica, v postajo Sava;
V i d m a r G a b r i j e 1 a , učiteljica pri Sv; Lenartu nad M*a g a j n a.' A. d o 1 f, .prometni uradnik. IX. ; položajne
Laškem; V i d i c A n t o n , učitelj v Šmartnerm,'srez skupine postaje yidem-Krško,,v ipostajo Kotoriba; b) na
kranjski; V a g n e r R u d o l f , nastavnik meščanske šole p r o š n j o : M o č i v n i k S r e č k o , prometnik IX. položaj
v Ljubljani; F i n k L e o n , učitelj v Ljubljani; H a j n - ne skupine postaje Ponikva, v postajo-Hoče; O b e r - ,
š e k F r a - n c , učitelj pri Sv. Juriju, srez celjski; F i n k l i n d n e r R o m a n , prometni uradnik VIII. položajne
Š t e f a n i j a , učiteljica v Ljubljani; , Z o r k o A n a , skupine postaje Kotoriba, v postajo Laško; V i z i n t i n
učiteljica na Brdu; U r b a j s M a r i j a , učiteljica v A n t o n , prometnik IX. položajne skupine in šef po
Črešnjevcih pri Mariboru; L e š n i k E1 z a , učiteljica v staje Metlika, v strojnioddelek direkcije državnih želez
Mariboru; L o v š i n I v a n , učitelj v Kočevju; Z a v r - nic v Zagrebu.
',
' . - ; • . , .
š a n F r a n č i š k a , učiteljica v Rudniku; J a n e z i č

izdala kra.iev.ka bar*k, uprave Dračke banovine: njen predstavnik in, urednik: Pohar . в Л « j^iubUanJ.
S
£ »laga; Х ^
filmai
Michalek v Ljubljani
.,.
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SLUŽBENI UST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE
Priloga k 45. kosu IV. letnika z dne 3. junija 1933.

Razglasi kraljevske
banske uprave
VI. No. 1245/6,

1462

Odlok.

pri tehničnem razdelku sreskegai nàcelstva v Novem mestu,
K tej razpravi se vabijo vsi deležniki
s pristavkom, da morejo svoje pripombe glede poslovanja, ki se izvaja na razpravi, predložiti pismeno upravnemu
oddelku
kraljevske banske
uprave
Dravske banovine v Ljubljani do dne
19. junija 1933, najkesneje pa pismeno
ali ustno na razpravi sami. Če bi tega
-ne storili, bi se smatralo, da soglašajo
s poslovanjem. Poznejši ugovori pa bi
mogli upoštevati samo ob pogojih
t se
' iz § 75. zakona o občnem upravnem po; S'topku.
Kralj, banska uprava Dravske banovine
v Ljubljani,
dne 26. maja 1933.
Po pooblastilu bana
: 7astopa načelnika upravnega oddelka
banski svetnik:
Mencinger s. r.

Na pobudo mag. pharm. Vladovič Jo
sipa iz Maribora ter po zaslišanju ban
skoga sanitetnega sveta in lekarnarske
zbornice, odločam na podlagi § 11., zad
nji odstavek, zakona o lekarnah im nad
zorstvu prometa z živili, da se ustanovi
nova javna lekarna v Mariboru z okoli
šem:: vzhodna stran Sodne ulice od Dra
ve do. Marijine ulice; južna stran Ma
rijine ulice med Sodno in Cvetlično uli
co; „qdtod ravna črta do pričetka južne
strani Kacijama rjeve ulice, južna stran
Kacijanarjeve ulice in podaljšek ravna
črta do brega Drave; na jugu breg Dra
ve do Sodne ulice.
Interesenti imajo pravico pritožbe zo .VI. No.'12ö07/1.
* 1471
per to odločbo na ministrstvo, za social
Razglas.
no politiko in narodno zdravje tekom lo
dni od dneva razglasitve y >Službenem
Dr. Pavšič Ivan, zdravnik volonter
listu^kiraljev&ke banske uprave' Dravske v Ljubljani, je bil vpisan v imenik
banovine«., ,-••
zdravniške zbornice za Dravsko bano
Pritožba se mora vložiti pri kraljev vino.
Kraljevska banska uprava Dravske
ski banski: ufxravi Dravske banovine.
banovine v Ljubljani,
Kralj, banska uprava Dravske banovine
dne 24. maja 1938.
v Ljubljani,
dne 28, maja 1933.
; Ban;
&''
Dr. MariiŠič s T.
II. No. 8887/4.

*
'

Razglas.
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Razglasi sodišč
in sodnih bblastev

P 147/33—2.

.••••••

1 4 1 2

- L e d i n š e k u Josipu, pos. v RadeOklic.
6ah! pri Zidanem mostu, je ugasnilo 4
Tožeča
stranka
Mesič Karl, Mali Do
vodnopravno dovolilo za njegovo vodno
napravo, radi Česar prosi, za podelitev lenci št 9, po dr. Vadnalu Ludviku, od
no/vega dovolila. Vodna naprava bi slu vetniku v-M. Soboti, je vložila proti to
žila proizvajanju električne sile, leži ob ženi stranki Prainerju Janezu ml., po
mlinščici iz potoka Zapota v Radečah, sestniku v Budincih, sedaj neznano kje
in sicer na njegovih parcelah št. 139/1, v Argentiniji radi Din 4260*— s prip. k
139/2, 140/2 in 142, k. o. Radeče. Turbina opr. št. P. 147/33—1 tožbo. .'
Narok za ustno razpravo še je določil
maksimalne požiralne zmožnosti Q =
1000 1/eek. i proizvaja pri razpoložljivih na 25. avgusta 1933. ob 10. uri pred
vodnih množinah Q •= 474 1/eek.' brutto tem sodiščem v sobi št. ,23.
Ker je bivališče tožene stranke 'ne
efekt N : = 12-8 HP (netto N = 8'9 HP),
ргд.Q/=,700,1/sek. brutto N = 18/9 ; HP znano, se postavlja g, dr. Vesriik Slav
(netto N ' = 13"7 HP) pri Q = 850 1/eek. ko, odvetnik v M. Soboti, za skrbnika,
brutto N = 23-0 HP (netto N = 16"5 HP). ki jo bo zastopal na njeno nevarnost in
Na dosedaj razpoložljivem padcu h = stroške, dokler ne nastopi sama ali ne
2*03 m (netto h = 118 m) se nič ne imenuje pooblaščenca.
Sresko sodišče v Murski Soboti, odd. H.,
izpremeni..
dne 17. maja 1933.
O tem sé razpisuje na podstavi § 37.
zakona o izkoriščanju vodnih sil od
1461
30. junija 1931., »Služb. Ust« št. 333/52, P 51/33—1.
ter § 73. zakona o občnem upravnem
Oklic.
postopku' ; ' :
Tožeča stranka: dr. Rasto Tusulin,
na četrtek, dne 22. junija 1933
odvetnik v Črnomlju, je vložila proti to
komisijska razprava e sestankom ko
ženi stranki: Skalar•Mariji, pos. iz Loke
misije ob pol Ö. uri na mesitu samem. >
58, sedaj neznanega bivališča nekje v
Predmetni načrti so od dne prve ob Ameriki, radi Din ^бЗ*— s prip. k opr.
jave tega razglasa v >Službenem listu št. P 51/83—1 tožbo.
kraljevske banske uprave Dravske ba
Narok za ustno razpravo se je določil
novine« pa do dne razprave razgrnjeni na 18. avgusta 1933. ob pol devetih pred
v javni vpogled med uradnimi urami 1 tem sodiščem y izbi š t 6.

Ker je bivališče tožene stranke ne
znano, se postavlja g. Vardjan Joeiip,
upokojeni davčni nadupravitelj v Črnom
lju, za skrbnika, ki jo bo zastopal na
njeno nevarnost in stroške, dokler ne
nastopi sama ali ne imenuje poobla
ščenca.
Sresko sodišče v Črnomlju, odd. I I V
dne 26. maja 1933.
O I 25/33—8.
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Oklic, s katerim se sklicu
jejo zapuščinski upniki.
Hamann Leo, trgovec in posestnik v
Ljubljani, Mestni trg 8, je umrl dne
8. aprila 1933.
Vei, ki imajo kako terjatev do zapu
ščine, se pozivljejo, da napovedo in do
kažejo svoje terjatve pri tem sodišču
d n e 31. j u l i j a 1933. d o p o l d n e ob
d e s e t i h v s o b i št. 35.
ustno, ali pa do tega dne pismeno. Sicer
ne bi imeli upniki, ki niso zavarovani
z zastavno pravico, nikakršne nadaljnje
pravice do' te zapuščine, ako bi zbog
plačila napovedanih terjatev pošla.
Sresko sodišče v LJubljani, odd. I.,
v
dne 29. maja 1933.

*
T Og 6/33—1.

1399_3_-S

Amortizacija.
Na prošnjo Javnega skladišča in pre
vozne družbe d. dv y Oeiju se uvede .po
stopanje; za amortizacijo naslednjih
vrednostnih papirjev, ki jih je prosilec
baje izgubil, ter se njih imejitel], poziv
lje, da uveljavi tekom 1 (enega) leta.
svoje pravice. Sicer bd se po poteku tega
roka proglasilo,' da so vrednostni pa
pirji brez moči.
Oznamenilo vrednostnih,, papirjev:
Delnica javnega skladišča in prevozne
družbe d. d. v Celju na K 4000*— ju
goslovanske vrednosti štev. 6 e kuponi
2—17 in talonom.
Okrožno sodišče v Celju, odd. L,
dne 18. maja 1983»
Og 16/33-3.

1475

Amortizacija.
Na prošnjo Janežič Marije, vdove po
finančnem svetniku v Ljubljani, Gospo
ska ulica 10, se uvaja postopanje za
amortizacijo naslednjih vrednostnih pa
pirjev, ki jih je prosilec baje izgubil ter
se njih imetnik pozivlje, da uveljavi
tekom šestih mesecev od dneva objave
v »Službenem, listu« svoje pravice, sicer
bi se po poteku tega roka proglasilo,
da so vrednostni papirji brez moči.
Oznamenilo vrednostnih papirjev:
Hranilna knjižica Hranilnice Dravske
banovine v Ljubljani štev. 324.310, gla
seča se na ime Janežič Marije, v vred
nosti Din 11.051-56.
Okrožno sodišče v Ljubljani, odd, V.,
dne 30, maja 1933.

Stran 234.
R I 117/33-2.

Štev. 46.
1467-3-1

Amortizacija.
Na predlog Štularja Janeza iz Stolnika pri.Kamnriku kot varuha nedl. Stil
lar Frančiške iz Sv. Lenarta št. 1 se
uvaja postopanje za amortizacijo ime
novani nedoletnici lastne, na ime Ku
harja Florjana glaseča se vložne knjiži
ce Mestne hranilnice v Kamniku štev.
17319 z vlogo Din 1700, ki je baje ob
požaru leta 1931. zgorela.
Morebitni imetnik te vložne knjižice
se pozivlje, .da uveljavi svoje pravice te
kom 6 mesecev, ker se bo sicer po pre
teku tega roka izreklo, da je vložna
knjižica brez moči.
Sresko sodeče v Kranju, odd. I.,
dne 30. maja 1933.
E 45/33—10.
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nem sodišču v sobi št. 6 dražba nepre
mičnin: zemljiška knjiga Jamski vrh, vi.
št. 60, zemljiška 'knjiga DoMeci, vlož.
št 178.
. Cenilna vrednost: Din 38.039-—.
Vrednost pritikline: Din 700'—.
Najmanjši ponudek: Din 25.826'—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Sresko sodišče v Ptuju,
dne 6. maja 1933.
*
E 239/33.
,
1323

Dražbeni oklic.

Dražbeni oklic.

Dne 14. j u n i j a 1 9 3 3. d o p o l 
dne
o b d e v e t i h bo pri podpisa
nem sodišču v sobi št 10 dražba ne
premičnin: zemljiška knjiga 1. Zg. Senarska, vi. št. 140, 2. Zg. Senarska, vi.
št. 141, 3. Cogetinoi, vi. št. 197, 4. Andirenci, vi. št. 6.
Cenilna vrednost: ad 1. Din 3453-—,
ad 2. Din 2082-—, ad 3. Din 13.97320,
ad 4. Din 10.282-10.
Najmanjši ponudek: ad t. In 2. dinar
jev 3690-—, ad 3. dinarjev 9315'46, ad
4. Din 6854-72.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri v e r i
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Sresko sodišče Sv. Lenart v Slov. gor.,
.dne 25. maja 1933.
*
E 392/32—12.
1450

D n e 11. j u l i j a 1933. d o p o l d n e
ob d e s e t i h bo. pri podpisanem sodi
šču v sobi št; i dražba nepremičnin:
zemljiška knjiga Dravograd, vi. št. 71,
Kozjivrh, vi. št. 15.
Cenilna vrednost: vi. št. 71 181.684-50
dinarjev, vi. št. 15 Din 43.388-75.
Vrednost pritikline: vi. št. 71 1.900-—
dinarjev, vi. št. 15 Din 100—,
Najmanjši ponudek: vlož. štev. 71
Din 122.390-—, vi. št. 15 Din 28.993—.
Pravice, ki bi ne-pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče na Prevaljah, .
dne 11. maja 1933.

Dražbeni oklic.

Dne 11. j u l i j a 1 9 3 3 . d o p o l 
d n e o b p o l d e s e t i h bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 5 dražba ne
premičnin.- hiše, gospodarskega poslop
ja, njiv, zemljiška knjiga k. o. Ртекора,
vi. št. 241, k. o. Črni vrh; vi. št. 89.
Cenilna vrednost: Din 97.071-55.
Vrednost' pritikline: Din ' 150'—.
Najmanjši ponudek: Din 75.000'—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče na Vranskem,
dne 26. maja 1933.
•j»
E 148/33;
'
1445

Dne 17. j u n i j a .19 3 3. d o p o l 
d n e o b d e v e t i h bo pri : podpisa
nem sodišču v sobi š t 10 dražba ne
premičnin: aemljiäka knjiga: 1. Selce,
vL St 85, 2. Straže, vi. St. 34, 3. Šetarjeva, vL št. 193.
Cenilna vrednost: 1. Din 26.627*60,
2. Din 704370, 3. Din 6259—.
Najmanjši ponudek: 1. ' Din 17.751"54,
2. Din 4695-80, 3. Din 4172-66.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
le priglasiti sodišču najpozneje ; pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe t
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja.
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki ie nabit na uradni deski tega
SOdlŠČA

Sresko sodišče Sv. Lenart v Slov. gor.,
dne 3. maja 1933.
$
E 2163/32.
1448

Dražbeni oklic.
Dne 2 6. j u n i j a 1 9 3 3 . d o p o l 
dne
o b d e v e t i h bo pri podpisa

E 168/33.

. 1446

Dražbeni oklic.

Dražbeni oklic*
Dne 1 1 . j u l i j a 1 9 3 3 . d o p o l 
d n e o b p o l d e v e t i h bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 5 dražba ne

premičnin: hiše, gostilne, zemljišča,
zemljiška 'knjiga trg Vransko, vi. št. 101.
Cenilna vrednost: Din 66:942-—.
Najmanjši ponudek: Din 50.000-—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri
dražbenem naroku pred začetkom
dražbe, sicer bi se ne mogle več uve
ljavljati 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 Vranskem,
dne 26. maja 1933.
E 374/32—16.

*

1422 :

Dražbeni oklic.

Dne 12. j u l i j a 1 9 3 3. dopoldne
ob p o 1 d e s e t i h bo pri podpisanem
sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin:
zemljiška knjiga Kamnik, vi. št. 402.
Cenilna vrednost: Din 243.000-—.'
Najmanjši ponudek: Din 121.500-—.
Pravice, ki bi ne'pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-''
benem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi še ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit, na uradni deski tega
sodišča.
Sresko sodišče v Kamniku,
dne. 17.'maja 1933.

Konkurzni razglasi
565.
Sa 4/33—64.

1435

Konec poravnave.
Poravnalno postopanje dolžnice Pirnat Makse, trgovke v Ljubljani, Svt Pe
tra cesta 22, je končano.
••• .
Poravnava pravnomočna 8. maja 1933» •
Okrožno sodišče v Ljubljani, odd. III.,
dne 13.! maja 1983.
•'
*
566. .
Sa 47/32-88.
. 1472

Konec poravnave.
Sklep Sa 47/32—84, s katerim je so
dišče potrdilo poravnavo dolžnika Stàreta Franceta, lastnika hotela >01impik< na Bledu, je postal dne 15. maja 1933. pravnomočen.
Poravnalno postopanje je končano.
Okrožno sodišče v Ljubljani, odd. III.,
dne 23. maja 1933.
*
567.
Sa 6/33—36.
;. 1473

Konec poravnave.
Sklep Sa 6/83—32, s katerim je sodi
šče potrdilo poravnavo dolžnikov Ho
čevarja Ivana in Antonije, posestnikov
in gostilničarjev v Zagoriu ob Savi, je
postal pravnomočen 8. maja 1933:
Poravnalno postopanje ie končano.
Okrožno sodišče v Ljubljani; odd. IIL»
dne 13. maja 1933.

Stran 235.

Štev. 45.
Štev. 6954/1059—1933.
Sa 58/32—91.

1474

Potrditev poravnave.
Med dolžnikoma Grobotekom Viktor
jem in Marijo, lastnikoma hotela »Tou
rist« pri Sv. Janezu ob Bohinjskem je
zeru in hotela »pri Kosu« v Bohinjski
Bistrici ter -njunimi upniki pri porav
nalnem naroku dne 30. decembra 1932.
sklenjena poravnava se potrjuje.
Okrožno sodišče v Ljubljani, odd. III.,
, dne 13. maja 1933.

Razglasi raznih uradov
in oblastev
VII/1 št. 21257-1933.

.

1467

Objava.
Mnogokratnik za izračun davščine od
prirastka na vrednost nepremičnin, v
okolišu mestne občine ljubljanske se je
določil za mesec april 1933 po § 5. na
redbe z dne 21. oktobra 1922., »Ur.
list« št. 365/113 za vrednosti in zneske;
izražene v dinarski veljavi, na 7-—.
Mestno načelstvo v Ljubljani,
dne 26. maja 1933.

*
Štev. 7884/1593/1933.
1463
Tvrdka Kari Thoma, tovarna
.svilenih' izdelkov, ureditev
: barvarne.

Tvrdka Kari Thoma, tovarna svilenih
izdelkov v Mariboru, Mlinska ulica 23,
je z vlogo z dne 29. maja 1933 zaprosila,
da se ji dovoli urediti v obstoječem po
slopju v'Mlinski ulici š t ' 13 barvamo
ter v ta namen izvršiti še potrebne do
zidave na parcelah-štev: 122' in 123, k.
°- Grajska vrata, kakor je to razvidno
"z predloženih načrtov.
Zbog te prošnje se v smislu §§ 107,
!09 m 110, obrtnega zakona, §§84. in
89.
gradbenega zakona ter § 73. in si.
z
- u. p. odreja komisijski ogled in ob
ravnava
na sredo, 14. junija 1933. ob 15. uri
s sestankom na kraju samem v Mari
boru, Mlinska ulica 13.
.Načrti -barvarne in nameravanih do
zidav so do dneva komisijske obravnave
foteresentom
na vpogled pri podpisaö
«m .uradu. V tem roku je pri istem
Uradu vložiti eventualne ugovore proti
nameravani ustanovitvi' barvarne. Naj
pozneje pa je te ugovore predložiti na dan
komisijske obravnave vodji komisije.
Poznejši ugovori-se ne bodo upoštevali,
temveč sô bo o projektu- odločilo neglede
ûa
aje, kolikor ne bo javnih zadržkov.
Interesenti se vabijo, da se obravnave
deleže.
Mestno načelstvo v Mariboru,
dne 30. maja 1933.
Mestni načelnik:
dr. Lipoid s. T.
*

,

'

•

•

3—2

Razglas o licitaciji.
Mestno načelstvo v Mariboru razpisuje
za izvršitev parketarskih del pri gradnji
poslopja za carinsko pošto in carinske
urade na glavnem kolodvoru v Mariboru
II. javno pismeno ponudbeno licitacijo
na dan 9. junija 1933. ob 11. urj dop.
v sobi št. 5. mestnega gradbenega urada
v Mariboru. Pojasnila in ponudbeni pri
pomočki se proti plačilu napravnih stro
škov dobivajo med uradnimi urami
istotam, soba št. 3.
Ponudbe naj se glase v obliki popu
sta v odstotkih (tudi z besedami) na
vsoto odobrenega proračuna, ki znaša
za parketarsko delo . Din 244222-22.
Pri prvi licitaciji je bil dosežen popust
12 % na cene uradnega ртогасипа.
Ponudbe je kolkovati po § 9. zakona
o izpremembah in dopolnitvah zakona
o taksah z dne 25. marca 1932., »Služb,
novine« br. 70—XXIX z dne 26. marca
1932.
Podrobnosti razpisa so razvidne iz
razglasa o licitaciji v »Službenih novinah« in na razglasni deski mestnega
načelstva mariborskega.
Mestno načelstvo mariborsko,
dne 18. maja 1933.

2—1

Razglas.

1405

Štev. 7728/1207-1933.

1466—3—1

Razglas o licitaciji.
Mestno načelstvo v Mariboru razpi
suje za izvršitev tapetniških^ in steklar
skih del pri gradbi poslopja za carin
sko pošto in carinske urade na glav
nem kolodvoru v Mariboru
III. javno pismeno ponudbeno licitacijo
na dan
13. junija 1933. ob 11. uri dopoldne
v sobi štev. 5 mestnega gradbenega
urada v Mariboru. Pojasnila in ponud
beni pripomočki se proti plačilu napraVnih stroškov dobivajo med uradni
mi uradi istqtam, soba štev. 3.
Ponudbe naj se glase v obliki popu
sta v odstotkih, (tudi z besedami) na
vsoto odobrenega proračuna, ki znaša:
1. za tapetniška dela . Din 24.553-—
2. za steklarska dela . Din 168.273-88
Skupaj Din 192.826-88
Pri II. licitaciji je bil dosežen za ste
klarska dela popust 0'5% na- cene urad
nega proračuna.
Ponudbe je kolkovati po § 9. zakona
o izpremembah in dopolnitvah zakona
o taksah z dne 25. marca 1932., >Službene novine« br. 70/XXIX z dne 26.
marca 1932.
Podrobnosti razpisa so razvidne iz
razglasa o licitaciji v »Službenih novi-

*

1466
„ S L A V I J A"
jugoslovanska zavarovalna banka d.d. v Ljubljani
Izguba

Račun izgube in dobička za poslovno leto 1932.

Dobiček

Din
Škode, doživetja itd. po
odbitku pozavarovalnic'.
Upravni stroški in davki .
Rezerve: premijske . . . .
za nerešene škode
Cisti dobiček za 1. 1932. .

Din

" 6,495.843-10 Prenosi rezerv
7,547.657-70
401.166-20 Pristojbine
31,628.575-42
2,586.143-83,
32.430-71

. 31,026.413-19
11,366.779-84
4,096.960-90
2,136.668-21
64.994-87

48.691.817-01
"

Aktiva

•

'

48,691.817-01

•

Bilanca dne 21. decembra 1932.

Blagajna

...........

Realitete

......

Terjatve
Saldo življ. oddelka . . . .

Din
438.833-76
19,960.675-73
1,350.000-—
8,000.641.86
15,798.506-55
300.000-—
4,778.781-89
, 198.957-36
418.029-23
51,244.426-38

Pasiva

Splošni rezervni fond . . .
Rezerva za škode
Premijska rezerva
'.....
Terjatve v zavarovalnic . . .
Razno . . . ' . . •
Saldo element, oddelka .«.

Din
2,500.000-—
151.346--;
172.785-26
2,586.143-83
31,628.575-42
13,149.320-93
605.795-—
418.029.23
32.430-71
51,244.426-38

Te računske - zaključke je odobril občni zbor dne 23. maja 1933.
UPRAVNI SVET.

étev. 46.

Stran 236.
nah« in na razglasni deski mestnega
načelstva mariborskega.
Mestno načelstvo mariborsko
v Mariboru, dne 27. maja 1933.
Mestni načelnok:
dï. Lipoid s. r.
•j.
Št. 96/3.
1459—3—1

Razpis službe.
S pooblastilom ministrstva za socialno
politiko in narodno zdravje v Beogradu
z dne 22. maja 1933., S. br. 7033, se
razpisuje služba sekundarnega zdravnika VIII. skupine ali zdravnika-pripravnika v bolnici za duSevne bolezni v Novem Celju.
Prošnje, pravilno kolkovane in opremljene z dokazili o izpolnjenih pogojih za
sprejem v državno službo (§ 3. uradn.
zakona) in o dovršeni zdravniški pripravljalni službi (stažu), je vložiti pri
upravi umobolnice v Novem Celju, p.
Žalec, najtesneje do 15. Junija 1933.
Bolnica za duševne bolezni v Novem
Celju,
dne 31. maja 1933.

derlassung Wien lß, Hohenstauteagasse 1.
Vsakih 20 deküc daje pravico do eneGospodje delničarji, ki se žele osebno ga glasu (§ 21. družbenih pravil).
Upravni svet.
ali po zastopniku udeležiti občnega
zbora, se vabijo, da v smislu § 22. druž
*
benih pravil deponirajo svoje delnice
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vsaj 8 dni prej, t. j . najkesneje do dne
12. junija 1933., in sicer:
Objava.
v Ljubljani: pri družbeni blagajni,
Ukradeni so mi bili: učni izpričevali
Gledališka ulica 3;
za nataikarsKi obrt, izdani od strokovne
v Beogradu: pri ekspozituri družbe, šole v Čakovcu in delavska knjižica, iz
dana od občinskega urada v Teharjih
Knez Mihajlova 36/IV;
v Zagrebu: p r i ekspozituri družbe, pri Celju, vse na ime: Supanc Rudolf,
rodom iz Štor pri Celju. Proglašam jih.
Piraška ulica 2;
v Parizu: pri banki >Banque des Pays za neveljavne.
Supanc Rudolf si r.
de Г Europe Centrale«, 12, rue de Casti
glione; .
*
v Lyonu: pri »Crédit Lyonnais« ali
1452
»Vve. Morin-Pons & Cie.«;
v Ženevi: pri liirmah: »Lombard,
Objava.
Odier & Cie.« ali »Banque d'Escompte
Izgubil sem izpričevalo o završnem
Suisse«, ali »Darier & Cie.«, ali »Ban- izpitu na drž. deški meščanski šoli v
que de Paris et des Pays-bas, Succursale Mariboru iz leta 1930., glaseče se na.
de Genève«;
'
moje ime. Proglašam ga za neveljavno.
na Dunaju: pri likvidaturi banke
Tavčar Anton s. r.
»Zentral-Europäische Länderbank«, Nie-

3. Imenovanje revizorjev
leto 1933.

za poslovno

•j»

Štev. 1520/E-K.
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Razpis.
Ravnateljstvo mestne elektrarne Ljubljanske razpisuje dobavo:
20.000 kg surovega olja (nafte) za pogon Diesel-motorjev.
Tehnične podatke olja je priložiti po
nudbi.
Ponudbe z vzorcem }e vposiati do 10.
t. m. Na ovoju ponudbe naj bo napis:
>Ponudba za surovo olje.«
V ponudbi je, navesti ceno franko
električna centrala v Slomškovi ulici.
ocarinjeno, vštevši vse odbitke.
Ravnateljstvo ljubljanske mestne elek
trarne in vodovoda,
dne 1. junija 1933.
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Vzajemna zavarovalnica v LJubljani
Prejemki

M a s a r y k o v a c e s t a 12
Račun izgube i n dobička za leto 1932.
Din

Prenos tehničnih rezerv iz
leta 1931. . . . . . .
Zavarovalnine
Donos naložene imovine .
Pristojbine in razni dohodki
Delež pozavarovalnice na
škodah
Pozavarovani deli koncem
leta 1932

28,067.619-04
15,513.888-39
1,483.032-45
2,958.330-38
4,068.431-49
14,086.905-25

Din
Pozavarovani deli, prenos
iz leta 1931. . , . -. .
Škode . . . « » . . .
Odkupi
. .
Uprava, provizija, odpisi .
Tehnične rezerve koncem
leta 1932
Pozavarovalnine . , , .
Prebitek . • , , . . .

66,178.207'—

Razne objave
1454
TRBOVELJSKA PREMOGOKOPNA DRtTŽBA

Vabilo
na 60. redni občni zbor,
ki ga bo imela

Trboveljska premogokopna
družba
dne 20. junija 1933., ob 17. uri popoldne
v lastnih poslovnih prostorih v Ljubljani,
Gledališka ulica št. 3.
D n e v n i r e<i:
1. Porodilo upravnega sveta in revizor
jev. Odobritev bilance in računov za
preteklo poslovno leto, zaključenih z
31. decembrom 1932. Sklepanje o
uporabi čistega dobička.
2. Dopolnilne volitve v upravni svet.

Aktiva
Blagajna . . . . . . . .
Denarni zavodi
Vrednostni papirji . > .
Posojila
Inventar . . . . . . .
Nepremičnine . . . . .
Zavarovalnice in pozavaro
valnice
Podružnice in zavarovanci
Depoti pri zavarovalnicah
Zavarovalninski prihranki
in prenosi (pozavarovani
deli) koncem leta 1932. .
Razni dolžniki . . ' . . .

Izdatki

Bilanca za leto 1932.
Din
197.263-75
10,996.241-08
546.635-99
15,428.185-43
74.000-—
9,068.106-93

Ustanovni zaklad . . .
Varnostni zaklad . . .
Kurznorazlikovni, vojno
prihranilni in'dobrodel
ni zaklad . . . . . .
Tehnične rezerve koncem
leta 1932
,
301.858-91 Pozavarovalnice . .
4,694.647-38 Podružnice
. . . .
1,748.379-60 Depoti pozavarovalnic
Razni upniki . . .
Prebitek . . • • •
14,086.905-25
10.971-70
57,153.196-02

Izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine, urednik: Pohar Robert v Ljubljani.
Tiska in zalaga: Tiskarna Merkur v LlubUani; njen oredstavnik: 0. Michâlek v Ljubljani.

12,533.956;61
6,718.657-67
1,416.387-30
6,417.657-22
31,340.009-98
7,263.541-22
487.997'—
66,178.207'—
Pasiva
Din
125.000-—
2,705.998-58
175.376-63
31,340.009-98
8,193.064-47
1,866.134-97
13,385.304-86
3,874.309-53
487.997'-

57,153,.196-02

Poâtaiaa pfeečana-тг grierâli.

KRALJEVINA

JUGOSLAVIJA

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

V LJUBLJANI, dne 7. junija 1933.

Letnik

IV.

VSEBINA:
294; Dopolnilna konvencija o ureditvi trgovinskih terjatev 297. Katifikacija mednarodne radio-telegrafske konvencije po
Turčiji.
.s pobotom med, kraljevino .Jugoslavijo in Belgijsko''luksemburŠko gospodarsko unijo. "
298. Odredba o določitvi potnega pavšala, za: banovinske teh
295. Pristop Češkoslovaške k mednarodni konvenciji za zaščito
nične organe, dodeljene sreskim., cestnim odborom.
industrijske svojine in k. medn. aranžmanu o registriranju 299. Objave banske ' uprave o-pobiranju občinskih ' trošarin
tvorniških in trgovinskih žigov.
v letu 1933.'
.'.
296. Hatifikacija mednarodne radio-telegrafske konvencije po,
300.
Razne
objave
iz
»Službenihnovhi«.' L: •'
Panami.
,
..

Uredbte osrednje vlade.

Njegov r o V e l i č a n s t v o k r a l j J u g o s l a v i j e :
gospoda B o g o l j u b a B. J e v t i ć a , svojega ministra
za zunanje.posle,

Njegovo V e l i č a n s t v o k r a l j
Belgijcev.:
gospoda g r o f a d e R o m r ë e d e V i c h e n e t , častnika
Na predlog Našega ministra za trgovino in industrijo .Leopoldovega reda viteza.kronskega reda, svojega.izred
s
in Našega ministra za zunanje posle je sklenil ministrski, nega poslanika in pooblaščenega ministra, v Beogradu,
svet v svoji seji z dne 20. aprila 1933., da se na osnovi ki sta se, ko sta priobčila drug drugemu svoji dotični
§ 1. zakona o pooblastitvi za nemudno uporabo medna-' pooblastili, spoznani v .dobri in predpisni obliki, spo
' 'rodilih pogodb in sporazumov z dne 19. aprila. 1932.,' razumela o tek le odredbah: .
.-•.,,
7
' čigar veljavnost je podaljšana po § 35. finančnega zakona
• га 1.' 1933./1934., začasno uveljavi dopolnilna' konvencija'
..:••• ••.••
.
i
.:
Č l e n
1. ,
.
,
• : . . . • , ; • ,
o ureditvi trgovinskih terjatev s pobotom meki kralje :•"•!.:.'•
Drugi odstavek člena III. konvencije z dne-7/ ju- vino Jugoslavijo in Belgijsko-luksemburško gospodarsko,
• unijo, sklenjena in podpisana v Beogradu dne 21. febru lija 1932. se ukinja'[ in se nadomešča z naslednjimi
.•" •; ••••••••••••••'•
arja 1933., ki se glasi v izvirniku in prevodu tako-le: odredbami: ••
>a) Belga je veljava, ki velja za-vsako vplačilo,
izvršeno pri-•• Belgijski narodni baiiki, 'ki,posluje kot
blagajnik» Belgijsko-luksemburškega 'urada, za pobot, in ;
o ureditvi trgovinskih ; terjatev s pobotom pri Narodni banki kraljevine Jugoslavije za račun
urada za pobot kakor tudi
med ^kraljevino Jugoslavijo in Belgijsko-, Belgijsko-luksemburškega
za vsako izplačilo,1 ki ga-opravi vtìaka teh dveh ustanov.
luksemburško gospodarsko unijo.*
•
b) Te odredbe se uporabljajo .tako na vplačila
prejšnjih in novih terjatev, ki še opravijo izza uvelja
, ' N j e g o v o jV.e.ličanstvo, k r a l j J u g o s l a v i j e , л
vitve konvencije, kakor tudi Ha vplačila, ki so jih že
in
: " ' ' opravili jugoslovanski uvozniki pri Narodni banki kra
• ' Njegovo V e l i č a n s t v o , k r a l j Belgijcev
ljevine 'Jugoslavije,, katerih ; nasprotne vrednosti pa
r
; v svojem imenu kakor tudi v imenu Njenega kraljev Belgijska narodna' banka, poslujoča kot blagajnik Belgij
skega Visočanstva velike vojvodinje; Luksemburške na: sko-luksemburškega urada za ptibot; belgijskih izvoz
•'•• "•: :
' • ,.::
.osnovi sporazumov,, ki obstoje, sta. se odločila, skleniti' nikom še ni izplačala.
c) Vplačila pri Narodni bahki: kraljevine Jugosla
dopolnilno konvencijo, ki vnaša. neke. dodatke - v kpnven- ;
. čijo o .ureditvi trgovinskih-terjatey.s pobotom med kra-j vije kakor tudi. izplačila, .ki јШ; ta. izvrši, se opravijo
ljevino, Jugoslavijo-in Belgijskp-.lu^semburlko gospodar-[ v,dinarjih, po tečaju belge ; po službenem kotiranju Na
• skp мпдјр, sklenjeno y Beogradu, dne .7. julija, 1932.,.in rodne banke k .iralj,eyine Jugoslavije na dan operacije.«
Tretji odstavek člena'Ш.,, konvencije z dne- 7. ju
sta odtedila kot svoja pooblaščenca
lija 1932. se ukinja in se. nadomešča z"naslednjimi
* >STifŽbene' novine' kraljevine, Jugoslavije« z dne odredbami:
S&'^rila\1938,," št. 93/ХХУИ1/280.,—, Konvencijo, gl..
»Terjatve, ki se glase na!'kakšno ..drugo veljavo,
>Slùzbenï lisk :Št; ' 45/6 iz V 1933.kakor .na : belge, se pretvorijo,; v Jugoslaviji v belge po
294.

!

;

Dopolnilna konvencija
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Narodni banki kraljevine Jugoslavije in tečaju, kotiranem pod njeno kontrolo na beograjski borzi na dan
pred plačilom dolga.<
Clen 2.
Prvi odstavek Člena VI. konvencije z dne 7. Julija
1932. se izpreminja tako-le:
>Do amortizacije dospelih terjatev, ki jih omenja
člen V., se uporabijo zneski, vplačani pri Belgijski
narodni banki od uvoznikov jugoslovanskega blaga
na ozemlju Belgijsko-luksemburške gospodarske unije,
tako-le: Belgijsko-luksemburSki urad za pobot uporabi
od vsot, ki se mu dajo na razpolago, 33% za amorti
zacijo pO k r o n o l o š k e m redu vplačil, o katerih govori
člen III., na terjatve, nastale izza dne uveljavitve tega
sporazuma, 67% pa za amortizacijo pro r a t a dospelih
terjatev, ki jih omenja predhodni člen.«
Clen 3.
Člen VI. konvencije z dne 7. julija 1932. se do
polnjuje tako-le:
>Vplačila, izvršena po jugoslovanskih dolžnikih pri
Narodni banki kraljevine Jugoslavije, kakor tudi vpla
čila, izvršena pri Belgijski narodni banki, ki posluje
köt blagajnik Belgijsko luksemburškega urada za pobot,
po belgijskih in luksemburških dolžnikih, zadobe opro
stilni značaj šele v trenutku, ko njih dotični upniki
dejanski prejmejo, po odredbah konvencije z dne 7. ju
lija, lzpreinenjenih z odredbami te dopolnilne konven
cije, celotni znesek svojih terjatev.«
Člen 4.
Ta dopolnilna konvencija kakor tudi izpremenjene
ali dopolnjene odredbe konvencije z dne 7. julija 1932.,
kakor so spredaj ugotovljene, stopijo v veljavo deset
dni po dnevu izmenjave ratifikacij.
Člen Б.
Ta konvencija traja tri mesece in jo je moči od
povedati na mesec dni pred njenim iztekom. Podaljša
pa se molče za novo razdobje treh mesecev, dokler
ena visokih strank pogodnic ne izjavi svoje želje, da
prestani, po spredaj omenjeni predhodni odpovedi.
V p o t r d i t e v tega sta podpisala dotična poobla
ščenca te konvencijo in sta nanjo postavila svoj pečat.
Sestavljeno v Beogradu v dve.li izvodih dne 21. me
seca februarja leta Ooepodovega tisoč devetsto trideset
tretjega.
Jugoslovanski pooblaščenec
B. D. J e v t i ć s. r.
M. P.
Belgijski pooblaščenec
d e R o m r é e s . r.
M. P.
Prednji sklep ministrskega sveta stopi v ^veljavo
in dobi kljub členu 4. navedene konvencije po doseženem
sporazumu med vladama sil podpisnic obvezno moč
na dan 20. aprila tega leta ter prestane veljati, ko stopi
v veljavo zakon o tej konvenciji.
V B e o g r a d u , dne 20. aprila 1938.
. Predsednik ministrskega sveta
dr. Milan Sfškić 8. r,
Minister za trgovino in industrijo
đr. I. šamenkorić s. r.
Minister za zunanje posle
B. D. Jevfié s. r.
.(Sledijo gonidi egajih' ШвЏта.

46. kos.

295.-

. • ,

Pristop Češkoslovaške
k mednarodni konvenciji za zaščito indu
strijske svojine in k mednarodnemu aranž
manu o mednarodnem registriranju
tvorniških in trgovinskih žigov.*
Švicarsko poslaništvo v Beogradu Je obvestilo z noto
z dne 18. februarja 1933. ministrstvo za zunanje posle,
da je pristopila republika Češkoslovaška dne 30. janu
arja 1933. k mednarodni konvenciji za zaščito industrij- '
ske svojine z dne 20. marca 1883.", revidirani v Haagu
dne 6. novembra 1925.,** in k mednarodnemu aranž
manu o registriranju tvorniških in trgovinskih žigov z
dne 16. aprila 1891., revidiranemu v Haagu dne 6. no
vembra 1925.*** (razglašena v " »Službenih novinah«
št. 223/LXXII z dne 26. septembra 1928.).
Ta pristop stopi skladno s Členom 18. konvencije .in
členom 11. aranžmana dne 3. marca 1983. v veljavo.
« Iz ministrstva za zunanje posle v Beogradu, dne
21. februarja 1933.; P o v. h t. 2946.

296.

Ratifikacija
mednarodne radio-telegrafske konvencije
po Panami.f
Poslaništvo Zedinjenih ameriških držav v Beogradu
je obvestilo ministrstvo za zunanje posle z noto St. 2619
z dne 20. februarja 1933., da je Panama dne; 20. janu- •
arja 1933. ratificirala mednarodno radiotelegrafsko kon
vencijo z občnim in dopolnilnim pravilnikom,.sklenjeno
v Washingtonu dne 25. novembra 1927. (razglašena v
»Službenih novinah« Št. 38/XH z dne 12. februarja 193C).
Iz ministrstva za zunanje posle v Beogradu, dne
22. febparja 1933.; Pov. br. 3839.
*<—'•

297.

Ratifikacija
mednarodne radio-telegrafske konvencije
po Turčiji.ff
Poslaništvo Zedinjenih ameriških držav v Beogradu
je obvestilo z noto z dne 9. marca 1933. ministrstvo za
* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
4. marca 1933., št. 50/XIV/147.
** »Uradni list« št. 355/105 «z 1. 1928., »Službeni
list« št. 148/10 iz 1. 1932., Št. 125/16 iz 1. 1988.
*** »Uradni list« št. 356/105 iz 1. 1928., »Službeni
list« št. 143/10 iz 1. 1932.
t »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
4. marca 1933., št. 50/XIV/146, i-' Prim. »Službeni liât«
&t. 558/66, 713/88 in 795/102 te L 1932., № 140, 141/17
izl. 1933.
t t >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
20. marca 1933., št. 63/XVIII/101. — Prim. »Službeni
list« Št. 558/66, 713/88, 795/102 iz L 1932.. St. 140, 1 О Д
№280/46. iz
kim,

46. kos.
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zunanje posle, da je Turčija dne 28. januarja 1933. rati
ficirala mednarodno radio-telegrafsko konvencijo z obč
nim in dopolnilnim pravilnikom, sklenjeno v Washing
tons dne 25. novembra 1927. (razglašeno v »Službenih
novinah« št. 33/XII z dne. 12. februarja 1930.).
Iz ministrstva za zunanje posle, dne 14. marca 1933,;
Po v. br. 4758.

Banove uredbe.
I. No. 2550/1.

298.

Odredba

299.

Objave banske uprave
o pobiranju občinskih trošarin
v letu 1933,
II. No. 7030/2.
••
' • ObSna Fokovci, v srezu murskosoboŠkem, bo pobi
rala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v 1 1933
naslednje obanske trošarine:
a) cd 100 1 vina Din 100'—,
b) cd 100 1 piva Din 20-—,
c) od goveda nad 1 letom Din 10-—,
č) od goveda pod 1 letom Din 5-—,
,
d) od prašičev Din 5-—. •»
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 30. maja 1933.

o določitvi potnega pavšala za banovinske
tehnične organe, dodeljene sreskim cestnim
odborom za opravljanje poslov pri upravi II. No. 7561/1.
Občina Gedercvci, v sfezu Murska Sobota, bo pobi
banovinskih in dovoznih cest k železniškim
rala od dneva razglasitve'v »Službenem listu« : v letu 1933.
postajam.
občinsko trošarino Din 100'— od 100 1 vina. •

Na podstavi gl. 10. pravilnika o službenih razmerjih,
ustanavljanju mest in prejemkih banovinskih uslužben
cev Dravske banovine, § 106. zakona o notranji upravi'
in § 31. zakona o banski upravi
;

odrejam,
da se pavšalirajo potni stroški banovinskih tehničnih
organov (inženjerjev in tehnikov), dodeljenih sreskim
cestnim odborom za opravljanje poslov pri upravi bano
vinskih in dovoznih cest k železniškim postajam, in sicer:
1. za opravljanje službe na banovinskih
in dovoznih cestah v skupni dolžini
do 150 km na mesečnih . . . , . Din 2B0'-r
2. v dolžini od 160 km do;200 km na l
mesečnih
„ 800-—
3. v dolžini od 200 km do 250 km na ' mesečnih
, 350^—
4. v dolžini od 250 km do 3Û0 km na
mesečnih
„ 400'—
5. v dolžini nad 300 km na mesečnih . „ 450'—
Ta pavšal bodo prejemali tehnični organi mesečno
Vnaprej obenem z ostalimi službenimi prejemki ob po
gojih, navedenih v uredbi o zunanji tehnični službi pri
upravi banovinskih in dovoznih cest k železniškim po
stajam.
V primeru potrebe začasnega nadomeščanja tehnič
nega organa pripada namestniku potni: pavšal nadome
ščenega organa za ves- čas nadomeščanja, v kolikor bi
izpolnil predpisane pogoje za prejemanje pavšala.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine y Ljubljani)
dne 30. maja 1933. ,
Ban: dr. MaruSič s. r.

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 28. maja 1933.
II. No. 9168/1, '•'-'.

/

Občina Gor. Slaveča, v srezu m-urakoeoboSkem, bo
pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v
letu 1933. naslednje oböineke trošarine:
a) od 100 1 vina Din 100'—,
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100-—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne -26. maja 1933.
II. No. 27475/1.

.

Občina Hodoš, v srezu rmirskosoboŠkem, bo pobi
rala od à i m razglasitve v »Službenem listu« v 1. 1933.
naslednje občinske trošarine:
a) od 100 1 vil-na' Din 50*—,
b) od 100 1 vinskega mošta Din 60'—!,
c) od 100 1 piva Din 25-—,
č) od hI stopnje alkohola Spirita, žganja, likeria,
ruma in konjaka Din 5-—,
"
• d);od goveda, tiad t letom Din 15—,
e) od goveda pod, 1 letom Din 10-—,
f) od prašičev Din 5*—,
g) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 30*—.
Kraljevska banska uprava Dravske banoyine v Ljubljani,
dne 29. maja 1938.
II No. 6763/2..
Občina Ivanovci, v srezu murskosoboškem, bo pobiтаЈа od dneva razglasitve v »Službenem listu« v 1 1933.
naslednje občinske trošarine: '
a) od 100 1 vina Din 75*—,
b) od 100 1 vinskega mošta Din 75'—
o) od 100 1 piva Din 26—.
'
КгаЦотвкд banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,

àm 30. шја 1033,

46. kos.
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e) od goveda pod 1 îetom Dim 20*—,
II. No. 4010/1.
i) od prašičev Din 2ö*—,
Občina Kot, v erezu konjiškem, bo pobirala od
g) od drobnice Din 10'—,
dneva razglasitve v »Službenem listu« v 1. 1933. nasled
h) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 50'—.
nje občinske trošarine:
Kraljevska
banska uprava Dpvske banovine v Ljubljani,
a) od 100 1 vina Din 100-—,
dne ,20. maja 1933.
. b) od 100 1 vinskega mošta DLn 50*—,
c) od 100 1 piva Din 50*—,
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, - likerja, II. No. 26733/1.,.
Občina Vitanje, v srezu konjiškem, bo pobirala od
ruma in konjaka Din 51—,
dneva razglasitve v, »Službenem listu«-v letu 1933. na
d) od 100 1 sadnega mošta Din 10'—,
slednje občinske trošarine:
,
e) od goveda nad 1 letom Din 10*—,
a) od 100 1 vina Din 100-—,
î) od goveda pod 1 letom Din 5*—,
g) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst <Din 10-—.
b) od 100 1 piva Din 30'—,
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja,
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
ruma in konjaka Din 5 - —,
'
4ne 30. maja 1933.
č) od 100 1 sadnega mošta Din 5*—,
d) od goveda nad 1 letom' Din 10-—,
II. No. 8015/1.
e) od goveda pod 1 letom Din 5'—,
Občina Lemberg, v srezu šmarskem, bo pobirala od
f) od prašičev Din 2-50,
dneva razglasitve v »Službenem listu« v 1. 1933. nasled
g) od drobnice Din 2'50.
1
nje občinske trošarine:
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
a) od 100 1 vina Din 100-—,
dne .24. maja 1933.
b) od 100 1 vinäkega mošta Din 100-—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 30. maja 1933.
II. No. 2624/1.

300.-

Razne objave
iz „Službenih novin".

Občina MarkiŠavci, v srezu murskosoboškem, bo po
birala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu
1933. naslednje občinske trošarine:
a) od 100 1 vina Din 50-—,
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50-—.
Številka 92 z dne 25. aprila 1933.
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z ; dne
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
5. januarja 1933. so n a p r e d o v a l i v VI. položajno
dne 27. maja 1933.
skupino: J e g l i č A l o j z i j a , učiteljica v Dražgošah;
II. No. 6977/1.
J u d n i č M a r a , ; učiteljica v Vrčici, sfez črnomaljski;
Občina Sv. Jurij ob Pesnici, v srezu mariborskem V i l a r M a r i j a , , učiteljica v lški vasi, srez logaški;
1. br., bo pobirala od dneva razglasitve v »Službenem V e n c a i s S l a v i c a ? , učiteljica y : Mariboru ; C e p u d o r M a r i j a , učiteljica v Ptuju; Z u p a n č i č V e r a ,
listu« v letu 1933. naslednje občinske trošarine:
učiteljica
v Sf. Vidu pri Brdu; L a v r i č M a r i j a , učite
a) od 100 1 vina Din 75*—,
ljica v Loki, srez celjski; L e n a r č i č A n a , učiteljica
b) od 100 1 vinskega mošta Din 76*—,
v Notranjih goricah pri Ljubljani; P o j b i č J u l i j ,
c) od 100 1 piva Din 75'—,
č) od hI stopnje alkohola Špirita, žganja, likerja, učitelj v Gornjih SlaveSih, srez murskosoboški; M e j a k .
R o z a l i j a , učiteljica v Mokronogu;-Maur i n M a r i «
ruma in konjaka Din 5*—,
j a , učiteljica v Sevnici; M a č k'o v š e k F r a n j a, uči
d) od goveda nad 1 *ietom Din 30'—,
teljica v Brežicah; M a k a r A1 a g a r , učitelj v Šalovcih,
e) od goveda pod 1 letom Din 20'—,
srez murskosoboški; P u k m a j s t e r G a ; b r i e1 a-, uči
f) od prašičev Din 10*—.
teljica v Blanci pri Brežicah; B r a t , i n a , V i k t o r i j a ,
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, učiteljica v Ljubljani; B r e g a n t Z m a g o , učitelj:;V
dne 26. maja 1933.
Blanci pri Brežicah; B a b n i k A l f o n z a , učiteljica
v Mokronogu;. B e l i n a F r a n c , učitelj v ^Šenčurju;
II. No. 3711/3.
. S t a n e e r F i'1 o m e n a!, učiteljica v Mariboru; ,K r ž i šObčina Šmartno, v srezu ljubljanskem, bo pobirala n i k A l o j z i j , učitelj v Preski; K r a p š I v a n a , uči
od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933. teljica v Ljubljani; D e k u a l C i r i l , učitelj v Dvoru,
srez novomeški; ' D r n o v š e k " ' F r a n j a , učiteljica v
naslednje občinske trošarine:.
Trbovljah; D r o č J a n к о \ ; üSiterj v Jàfenini; D e š k o a) od 100 1 vina Din 100-—,
v i c M i l a n , učitelj v Bakovici, srez murskosoboški;
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100-—.
S t u m p f A n a , učiteljica pri Sv. Antonu v Slov. goricah;
c) od 100 1 piva Din 50'—,
Š p r a j e A l b i n ; učitelj pri Sv. Kungoti, srez Maribor
i)
od
hI
stopnje
alkohola
spirata,
zganjaj
likerja,
/
levi breg; G a j z e r Z i n k a , učiteljica v Završju, srez
ruma in konjaka Din 5'—,
ptujski, dosedaj vsi uradniki VII. položajne skupine.
d) od goveda nad 1 letom Din 50'—,
Izdaja kraljeveka banska uprave Dravake banovine: njen predstavnik i» urednik: Pohar Bpbert v LJubljani.
Цвка la zalaga: TIskarna >Merkur« y Ljubljani; njen predstavnik; Qtmar Micbâlek v LJubljani.

Štev. 48.
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VL No. 2364/23.
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od 15.' maja do 21. maja 1933
Po naredbi ministrstva za narodno zdravje
S. br. 4948 z dne 21. marca 1930.

Srez

Skupina tifuznih bolezni.
1 — —• ;— 1
2 — - J _ TT 2
Celie (mestò) . , • • > > — 2 — 7— 2
1
1 — — —
Gornjierad . . . . , , » »
1
1 — — —
Konjice
....•>•
1
2 — 1 —
LJubljana ferez) . . • •
8
2 1 — —
Ljubljana (mesto) . » »
1
Llutnme
•. .• — 1 — —
3 1 a — '2
Maribor desni bree , >
1 — i —. —
1
1 — — —
Radovljica
...••••
3
3 — — —
Slovenjeradec . . . . . .
5 4 — 18
Vsesa . • |17
Skrlatinka. — Scarlatina.

1
1
2
8
2
7
1
3
,1
1
—'

—
—
—
—
—
1
1
1
—
3
1

Ц

-i

Davica. — Diphteria et Croup.
Brežice . . . . .
Celje

Celje (mesto) .
Gornjiizrad . . .
Kamnik
Krant . • » • • •
Kočevje • • • »
Konjice . • a • .
Krško . . . . . .
Laško .4 t . • .
Litija . . . . . .
Loeatec
Ljubljana (srez)
LJubljana (mesto)'
Ljutomer
Maribor desni bree
•Maribor levi bree
N ' o mesto . . . .
Prevalje . . . ; . ,
Ptuj
Šmarje uri Jelšah ._
Vseea

42 20 18

3 41

Sen. — Erysipelas.
Brežice
Celje . . . . . .
Celje (mesto) .
Dolnja Lendava
Gornjigrad . . .
Kamnik.... «
Kočevje
•
Litija . . . . . . . .
Ljubljana (mesto)
Maribor desn) bree
Maribor levi bree
Maribor (mesto)
Murska Sobota.
Novo mesto . •
Prevalje . . . »
Ptui
Radovljica . • >
15 | 8
Vseea

16

1

2 40

Ošpice. — Morbilli.
1
1
1 —

1

v, Nalezljivo ^vnetje možganov.
Meningitis cerebrospinalis epidemica.
1
1 1 -1
Brežice . . . '.. t • > , »
1
1
Ptuj . . . . . . • • • > . .
1
1
Sloven laradeo . . . . . .
2 2 2 1 1
Vseea • • •
Otrpnjenje tilnika. — Polyomyelitìs
acuta,
Litija . .'
i
J LI — - l - - Vseea, • t
l

K rani ...•••>•••>
Litija
. . • •
Maribor levi bree . . .

Razpis.
Razpisujejo Se službe banovinskih
zdravnikov združenih zdravstvenih ob
čin Velenje (srez slovenjgragki), Stari
trg pri Črnomlju (»rez črnomaljski), Li
tija in mesti zdravnika uradniškega pri
pravnika, v javni bolnici v Ptuju ter v
javni bolnici v Murski Soboti.
Prosilci morajo imeti pogoje za spre
jem v banovinsko službo nn dovršeno
zdravniško pripravljalno službo (staž).
•Çrosiloi za mesto, banovinskega zdrav
nika združene zdravstvene
občine mo
rajo dokazati poleg : tega še vsaj šest
mesečno bolnično prakso v porodništvu.
Prošnje je predložiti kraljevski ban
ski upravi Dravske banovine v Ljublja
ni do 15. junija 1933.
Kraljevska banska uprava Dravske
banovine v Ljubljani,
dne 1.. junija 1933.

1
1

1

1

1

1
1
3

Hripa — Grippe
Metlika . . . . . • • • • •
Vsega . . .

1508

3
3 —
2
8 —

*

1

1

1
1
1
4
Vseea » • •

Črnomelj . . » . • • » • »

Razglas.
Na osnovi § 42., točka 18., zakona o
banski upravi ter § 18. veljavnega, ak
cijskega regulativa potrjujem izpremembo §§ 5. in 7. pravil delniške družbe
Kovina, I. jugoslovanska metalurgična
industrija d. d. v Mariboru, po sklepu
X. rednega občnega zbora z dne 27.
maja 1931.
Izprememba § 5. pravil se nanaša na
znižanje delniške glavnice od 3,750'GOO
dinarjev na 1,8754)00 dinarjev, § 7.
pravil pa se nanaša na prežigosamje
obstoječih delnic, skladno z znižanjem
delniške glavnice.
Kraljevska banska uprava Dravske
banovine
v Ljubljani, dne 20. maja 1933.
Za bana — pomočnik
dr. Pirkmajer s. r.
I. No. 2502/5.

Krčevita odrevenelost. — Tetanus.

1
31 16 5

»marie Dri Jelšah . . • . 1 11 —
Vseejt .'.••! 21 —

i*

Srez

Pregled nalezljivih bolezni
v Dravski banovini

Brežice • . . . . • •
Celje
Dolnja Lendava • •• • »
Kamnik , . . » • • -.».• »j
Krant . • • « • • • • • •
Konjice • • » • t » t > »
Кгбко ..>•••»•••
Litija . • . . . . . . . .
Ljubljana (srez) . • »
Ljubljana (mesto) . •
Ljutomej . . . . . ' . . >
Maribor levi breg . •
Novo meato . . . « • •
Prevalio • . . • » » » •
Ptuj ....••••••*
Slovenjeradec . •. » » «
Vseea

I477

Vili. No. 3Ö57/2.

Razglasi kraljevske
banske uprave

3 —*•
3
2
3 —

5

Vnetje priušosne slinavke. — Parotitis
epidemica.
Črnomelj . . . , . > > « . 851 0 — 851 —
Ptuj • •
' > ' '
'O I —
95 Vseea • • 55
Kraljevska banska uprava Dravske
banovine v Ljubljani,
dne 24. maja 1933.

VIII. No.. 3670/1.

1502—2—1

Razglas.
Valjak G-juro v Mariboru je zaprosil
za premestitev kinematografske dvora
ne in stanovanjskega poslopja dz Cafove
ulice v Grajsko ulico. Podrobnosti na
meravane naprave so označene v.načrtih
in tehničnem poročilu.
O tem projektu ee na podstavi §§ Ilo.
in 122. ob. z., §§ 84., odst. 2., in 89.,
odet. 3,, gradb. z., zadevnih cestnih pred
pisov od § 73. i. si. z. u. post. razpisuje
komisijska ogled na kraju samem in
obravnava
na sredo, dne 14. junija 1933.
ob 10. uri na kraju samem.
Interesenti se obveščajo, da so načrti
nameravane naprave razpoloženi do
dneva komisijske obravnave pri pod-

Štev. 46.

Stran 238.
pisanem uradu na vpogled. Morebitne
ugovore zoper nameravano napravo; je
do dneva obravnave vložiti pri kraljev
ski banski upravi, na dan obravnave pa
v roke vodji komisije. Poznejši ugovori
se ne bodo upoštevali, temveč se bo o
projektu odločilo neglede nanje, kolikor
ne bo javnih zadržkov.
Kraljevska banska uprava Dravske ba
novine v Ljubljani,
dne 2. maja 1933.

*
II. No. 8887/4

1455

3—2

Razglas.
L e d i n š e k u Josipu, pos. v Rade
čah pri Zidanem mostu; je ugasnilo
vodnopravno dovolilo za njegovo vodno
napravo, radi česar prosi za podelitev'
novega dovolila., Vodna naprava bi slu
žila proizvajanju električne sile, leži ob
mlinščici iz potoka Zapota v, Radečah,
in /sicer na njegovih parcelah št. 139/1,
139/2, 140/2 in 142, k. o. Radeče..Turbina
maksimalne požirakie zmožnosti Q =
1000 1/sek. proizvaja: pri razpoložljivih
vodnih množinah, Q = 474 1/sek. -brutto
efekt N — 12-8 HP (netto N = 8-9 HP),
pri Q = 700 1/sek. brutto N = 18-9 HP
(netto N = 13"7 HP) pri Q = 850- 1/sek.
brutto N,= 23-0 HP (netto N = 16'5 HP),
Na dosedaj razpoložljivem padcu h- ' —
2'03 m (netto h = ' i-18 m) se nič ne
izpremeni.
;
O tem se razpisuje na podstavi § 37.
zakona o izkoriščanju vodnih sil od
30. .junija 1931., >Služb. list«.št. 333/52,
ter § 73. zakona o občnem upravnem
postopku
-..,,•••.,,.
na četrtek, dne 22. junija 193â
'
komisijska razprava s sestankom ko
misije ob pol 9. uri na mestu samem.
Predmetni načrti BO od dne prve ob
jave tega razglasa v jSlužbenem listu:
kraljevske banske uprave Dravske ba
novine« pa- do dne razprave razgrnjeni
v javni vpogled-med uradnimi urami
pri tehničnem razdelku sreskega načelstva v Novem mestu.
K tej razpravi se vabijo vsi deležniki
s pristavkom, da morejo,svoje pripom-,
be glede poslovanja, ki se izvaja na raz
pravi, predložiti, pismeno upravnemu
oddelku kraljevske banske uprave
Dravske banovine v Ljubljani do dne
.19. junija 1933, najkö&neje pa pismeno
ali ustno na razpravi sami. Če bi tega
ne storili, bi se: smatralo, da soglašajo
s poslovanjem. Poznejši ugovori pa bi
se mogli upoštevati samo ob pogojih
iz § 7 5 ; zakona o občnem upravnem po
stopku. ..
Kralj, banska uprava Dravske banovine
T Ljubljani,
dne 26. maja 1933.
Po pooblastilu bana '
zastopa načelnika' upravnega ; oddelka.
banski svetnik:"
Mencinger s. r.
•'•••v

*

' : '

y

' :

ч

Uradni razpust društev.

Uradni razpust društev.

S spodaj navedenimi odloki kraljev
ske banske uprave Dravske banovine
v Ljubljani so .bila razpuščena nasled
nja društva, ki že več let ne delujejo,
nimajo ne članov niti imovine, in torej
ne morejo več izvrševati svojega statuiarriega delovnega, področja:
1. II. No. 5574/1 z dne 15. februarja
1933.: Podružnica krščanske šole v Ti
njah;
1
2. II. No. 3656/1 z dne 20. februarja
1933.: Športni klub Radeče v Radečah
pri Zidanem mostu;
3. II. No. 6151/Ï z'dne 24. februarja
1933.: Podružnica Hoče Hmeljarskega
društva za Slovenijo s sedežem v Žalcu;
4. II. No. 1353/2 z dne 28. februarja
1933.: Prosvetno društvo v Žitečki vasi;
5. II. No. 7636/1 z dne 4. marctf 1933.:
Podružnica Sv. Lovrenc na Pohorju Če
belarskega društva za Slovenijo v Ljub
ljani;
1
•
: 6. II. No. 180/2 z dne 29. marca 1933.:
Športno društvo Slovenska-, Bistrica v
Slovenski Bistrici;
7. II. No. 182/2 z dne 3. aprila 1933.:
Podružnica splošne delavske izobraže
valne zveze »Svoboda« ' za Slovenijo v
Slovenski Bistrici;
: 8. .II. ,N0. 8868/1 z dne 5. aprila 1933.:
Tržno olepševalno društvo v Sv. Lov
rencu na Pohorju;
9. II. No. 765/2 z dne 6. aprila 1933.:
Podružnica krščanske šole v Jarenini;
10. II. No/9475/1 z.dne.8. aprila 1933.;
Društvo za povadigo mesta Ljubljane v
Ljubljani;
' 11. II. No. 9842/2 z dne 13. aprila
1933.:. Cerkveno stavbeno društvo pri
:
Sv. Lenartu; .
,
12. II.': No. 771/2 z d n e ' 1 8 . ' a p r i l a
1933.: Podružnica Zveze delavskih žena
in deklet za-Slovenijo v'S.v. Lovrencu
•na Pohorju;13. II. No, 10828/1 z- dne 22. aprila
1933.: Podružnica Čebelarskega društva
zâ Slovenijo v.Starem trgu; •
14. II. No. 10300/2- z dne 25. aprila
1Ó33.: "Podružnica sadjarskega in vrt
narskega društva za Slovenijo v Slivnici-Hočah^r • : • • •
. ' ••
15. II. No. 10728/2 z dne 29. aprila
1933.: Športni klub Troja v Brežicah; ..
16. II.rNo.-5286/З z dne 1. maja 1933.:
Podružnica krščanske šole v Puščavi;
17.-II.- No 10561/2. i dne .6.; maja
1933.: D.ruštvo za otroško varstvo in
mladinsko skrb v sodnem okraju Ko
stanjevica;
.-.
18.1 II. No. 12263/1 z dde 9. maja
•1933 .: Strokovna ; skupiim. boln. usluž
bencev
v Ljubljani;- • •
;
' 1 9 - I I . .No. 13049/1 z dne 15.' maja
1933.: Podružnica krščanske šole v Doibovi;
.;' 20. И. No:9462/2-z dne 24. maja 1933.:
Čitalnica-pri Sv^-LenaNT-tu; . . (
y 21. II. No. 1272Ó/2 z dne 24. maja
1933.: Strokovna, zfeza viničarjev in
; kmetskih delàvcev.Wsk-upjha 'Sv. Anton
v Slovenskih goricah.
22.., Д . No. ,14004/1 z dne 31. maja
1933.: Pbdriižhica
^društva sv. Cirila in
Metoda v Sii : Janžn. '
'

S spodaj navedenimi odloki kraljev-;
ske banske uprave Dravske banovine
v Ljubljani so bila na osnovi § 11. zako- (
na o društvih, shodih in posvetih razpu
ščena naslednja društva:
1. Pov.. II/2 No. 232/2 z dne 22. marca
1933.: Katoliško, slovensko prosvetno
društvo »Krek« v Olševku;
2. Pov. H/2 No. 526/2 z dne 1. aprila
1933.:. Prostovoljno gasilno društvo v
Trbojah;
3. II. No. 1809/5 z dne 3. aprila 1933.':
Ljudska knjižnica >Belca« na Suhi pri
Kranju;
' '
'

Razglasi sodišč
in sodnih oblastev
1447

S 14/33—1.

Razglasitev preklica.
S sklepom sreskega sodišča v Novem
mestu" z dne 23. maja 1933., opravilna
št. L 2/33—6, je bila ' S a m i,d,ao. Urša
v ;Smrečniku št. 3 zàfadi "slaboumnosti
popolnoma preklicana.. .
,,
Za pomočnika je.bil postavljen',Roni
Ivan, pos. v'Sp. Toplem vrhu.
• '••...•
Sresko sodišče v Novem mestu,, odd. I., :
•• dne 23. maja 1933., ' , , ',"
I Po 135/33.

'*.
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Oklic.
Tožeča stranka Gottha'rd Walkner, za
sebnik v-Mariboru, Ruška c. 7, je vlo
žila proti toženi stranki ležeča zapušči
na po umrli Mariji Rozman,' bivši gostil-:
ničarki v Gor.,Radgeni. radi 35.180 Din'
s iprip. k opr. st.,I Po 135/33 tožbo.;;_•
;I. narok za ustno razpravo se je dolo-'
čil na 13. junija 1933.'ob tt Uri dop.
pred tern sodiščem v' izbi št. §4, razpravina dvorana.
. . ,\-,,.,'..л .'".,.'; ..; '
Kèrdedne prijave .k zapuščini,še.niso.
oddane, se ' postavlja- ležeči zapuščini
g." dr. Maks Šnuderl, odv. v Màfiboriì,
za skrbnika, ki jo bo zastopal na njeno
nevarnost in stroške,' dôklÇr.'ne bodP;
oddane prijave!
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. L,
' • ' . dne 31. maja 1933. .

*
.1500

Ia Pb„26/33-l

Oklic,
Pni' podpisanem sodišču toži Občinska
hranilnica' v KfikenVpiJ ^."Borštniku
; Vladimir jti, advokatu'' iatotaMn,-'ÉëvèfiKA
Martina,. posestnika v Senušah .š.t..-.'.lft
radi; Din 24;883'80 s.pp.
. . ,"'ï
PrVi narok se.je določil па^ iìlv Juni*
ja Ì93a. ob 1бГ uri pri podpisanem so
dišču v $obi št. 58, I. ;nadstr. Odsotnemu
toženicu, »ëdgarf' bivališče ni-znanoy. jeibi*'
postavljen kot kurator J. Pfeifer, župan
v. Krškem.. ' • .
,, ; .j
Okrožno sodišče т Nóvejn mestu,
' • "odd. Ia.i dne 3. 'jiffiija" 1933.

štev. 46.

Stran 239.

R I 117/33-2.

1467-3-2

Amortizacija.

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Sresko sodišče v Murski Soboti;
dne 24. maja 1933.

od 6. februarja 1930.) se razglaša, da je
s sodbo sreskega sodišča v Mariboru
z dne 8. V. 1933. prepovedano Divjaku
Alojzu, roj. 25. V: 1903. v Studencih,
srez Maribor desni breg, Dravska bano
vina, stanujočemu v Studencih, Kralja
Petra cesta 39, zahajati v krčme za dobo
1 leta, t. j . od 8. V. 1933. do 7. V. 1934.
Po § 268. kazenskega zakona se kaz
nuje vsakdo, ki ve, za razglašeno pre
poved iz § 55. k. z., pa vendarle po
streže taki osebi z opojilom.
Sresko načelstro v Mariboru desni Dreg,
dne 1. junija 1933.

Na predlog Štularja Janeza iz Stolnika priKamraiku kot varuha nedl. Stil
lar Frančiške iz ' Sv. Lenarta št. 1 se
uvaja postopanje za amortizacijo ime
novani nedoletnici lastne, na ime Ku
harja-Florjana glaseča se vložne knjiži-'
ce' M&stne hranilnice v Kamniku štev.
17319 z vlogo Din 1700, ki je baje ob
požaru leta 1931. zgorela.
Morebitni imetnik te vložne knjižice
se pozivlje, da uveljavi svoje pravice te E 67/33-7.
1496
kom ..6 mesecev, ker se bo sicer po pre
teku tega roka izreklo, da je vložna
*
knjižica brez moči.
<
Dne 6. j u l i j a 1933. dopoldne ob 5tev. 2159/33.
1480
d
e
s
e
t
i
h
bo
pri
podpisanem
sodi
Sresko sodišče v Kranju, odd. L,
šču v sobi št. 21 dražba nepremič
dne 30. maja 1933.
nin: zemljiška knjiga k. o. Turnišče,
Na prvi pismeni licitaciji, ki se bo
vi. št. 7, 69, 526, 471, 476, 484, 571, 572, vršila dne 6. julija 1933. od 11. ure- do
E IX. 4918/32—12,
1491 573, 723, 926, 1158, 1296, 1297, 1302; poldne dalje v njenih uradnih prosto
zemljiška knjiga k. o. Dobrovnik, vi. rih, odda direkcija s u m ' v Ljubljani v
št. 759 in zemljiška knjiga k. o. Dol. desetletni zakup sedanjo kantino s priDne 26. j u n i j a 1933. dopoldne ob Lendava,, vi. št. 732 in 733.
tiklinami na Mrzlem studencu.
d e s e t i h bo pri podpisanem sodišču
Cenilna vrednost. Din 59.498'—.
Pred začetkom zakupne dobe je dol
v sebi št. 11 dražba nepremičnin:, zem
Vrednost pritikline: Din 200-—.
žan zakupnik kantino popolnoma pre
ljiška knjiga k. o. Prepola, vi. št. 32
Najmanjši ponudek: Din 39-665-—.
urediti po načrtu, ki, je. interesentem.
in 222.
obenem z licitacijskimi in zakupnimi
Pravice,
ki
bi
ne
pripuščale
dražbe,
Cenilna vrednost: Din 72.962-50.
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž- pógoji na vpogled pri direkciji, šum v
Vrednost pritikline: Din 840-—.
benem naroku pred začetkom dražbe, Ljubljani in pri šumski upravi- na
Najmanjši ponudek: Din 48.081,67. sicer bi se ne mogle več uveljavljati Bledu.
Pravice, ki bi ne'.pripuščale dražbe, glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
Predračunski stroški za preureditev
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž- ki je ravnal v dobri veri.
znašajo Ddn 98.060-—.
beneth naroku pred začetkom dražbe,
Vsa ostala pojasnila dajeta omenjena
V ostalem se opozarja na dražbeni
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
ki je nabit na uradni deski tega dva urada.
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, oklic,:
sodišča.
Direkcija šum v Ljubljani,
ki je ravnal v dobri veri.
dne 1. junija 1933.
Sresko sodišče т Dol. Lendavi, odd. II.,
V. ostalem se opozarja na dražbeni
dne ,30. maja 1933.
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
* • ' '•
' '.'-..v,,
sodišča.
Štev. R U 444/23—26
1Ш
E
248/32-46.
••-.-.•
•
.
.
1501
>:
' Sresko sodišče v Mariboru,
647/30—19
dnè 26. aprila 1933.
625/29—19
Agrarni .primera: Draga pri St. ; Rupertu,
H*
Dne 7. j u l i j a 1938. dopoldne ob
Pogled - Mokronog,
E 117/33—9.
1499 d e . v e t i h bo pri podpisanem sodišču
Stehanja' vas.
v sobi št. 2 dražba nepremičnim: zem
ljiška knjiga Trbija, vi. št. 180; zemlji
Dne 27. j u n i j a 1933. dopoldne ob ška knjiga Dole, vi. št. 28.
d e v e t i h bo p
r i : podpisanem sodiCenilna vrednost: Din 1,507.463-75.
o nadrobni delitvi.skupnih zemljišč po
šču' v' sobi \št. : 21 dražba nepremič%
Najmanjši ponudek: Din 755.667-—,
airi: zemljiška knjiga k. o. Črenšovci,
K zgoraj navedenim nepremičninam sestnikov a) iz D,rage, h) iz Pogleda-in
vi. št. 89, 106, 228, 226 in 294.
spadajo stavbne in zemljiške ратсеЈе, Mokronoga in c) iz Stehanje vasi.
Načrt o nadrobni delitvi eTrupnih zem
Cenilna 'vrednost: Din 8,122-—.
elektrarna z vseoini električnimi napra
Najmanjši ponudek: Din 5.415-—.
vami, daljnovodi in transformatorskimi ljišč, ki so vpisana.k a) pod.vi. št. 605,
katastrska občina Št. Rupert, sod. okr.
. Pravice, ki bi,.ne pripuščale dražbe, postajami.
Mokronog,
le priglasiti sodišču najpozneje pri dražPravice, .ki bi ne pripuščale dražbe,
oenem naroku pred začetkom dražbo, je priglasiti sodišču najpozneje pri dražk b) pod vi. š t 334, katastrska občina
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 'beriem naroku pred začetkom dražbe, Ostrožnik, sod. okraj Mokronog,
Rlede nepremičnine V'škodo zdražitelja; sicer bi se ne mogle več uveljavljati
k c) pod vi. št. 63 in 66, katastrska
*i je ravnal v dobri veri.
občima
Stehanjà vas, sod. okraj Višnja
glede nepremičnine v škodo zdražitelja.
V ostalem se opozarja na dražbeni ki je ravnal v dobri veri.
gora,
°klio, ki je nabit na uradni deski tega
V ostalem še opozarja na dražbeni bo na podstavi § 96. zakona z dne
sodišča.
26. oktobra 1887., kranj: dež. zak. št'.
»esko sodišče v. Dol. Lendavi, odd. II., oklic, ki je nabit na uradni deski so 2 iz 1. 1888., od dne 8. junija do 21. ju-,,
dišča
v
skorji
Loki
in
v
Logatcu.
dne 20. maja 1933.
Sresko sodišže v' Skolji Loki, odd. I., ni ja 1933 razgrnjen na splošen vpogled
vsem deležnikom'
'
*
dne 31. maja 1933,
E
1Ì60/32—8.
. - . . . • • . •; . '.' 1481
k a) v občinskem uradu St. Rupert,
k b) v občinskem uradu Mokronog,
k c) v občinskem' uradu Stehanja vas.
:
. ђ п е 6. ; j u 1 i j a 1933. • ob d e y e t i h
Obmejitev načrta s kolci na mestu sa
?P, nä. mestu samem v Petanjcih dražmem se bo' izvršila neposredno^ pred po
?*" riepfemicäin: hiše,' gozdov, njive
jasnjevanjem razdelbenega načrta.
|n travnika zemljiška knjiga Petanjci,
Načrt se bo pojasnjeval:
£• St. 48, 49, 179; M. Petrovci, И vlož. No. 7791/1.
k a) 8. junija 1933. od 8. do 9. ure prt
1483
Чџу. 57.
načelniku gospodarskega odbora v Dra
Cenilna vrednost: Din 42.633-5Ò. •.'.'. '.'•"
g i h . št. 9,
Vrednost pritikline: Din 1666-—. V smislu S 54. uredbe o izvrševanju
k b) 8. junija 1933. od 15. do 16. ure
Najmanjši ponudek: Din 28.425'—.
očuvalnih odredb (»Ur. liste Št. 28/125 v hiši št. 2 v Pogledu.

Dražbeni oklic.

Razglas.

-

•

-

.

.

.

.

•

*

'

Dražbeni oklic.

Dražbeni oklic.

Dražbeni oklic.

Dražbeni oklic.

Razglas o razgrnitvi
načrta

Razglasi raznih uradov
in oblastev
Razglas.

Štev. 46.

Stran 240.
k c) 9. junija 1933. od 10. do 11. ure
pri načelniku gospodarskega odbora v
Stekanji vasi h. št. 1.
To se daje splošno na znanje s pozi
vom, da morejo neposredno kakor tudi
posredno udeležene stranke gvoje ugo
vore zoper ta načrt v 30 dneh od pr
vega dneva razgrnitve dalje, t. j . od dne
8. junija 1933. do 7. julija 1933. pri pod
pisanem komisarju za agrarne operaci
je I v Ljubljani vložiti pismeno ali da
ti ustno na zapisnik.
Ljubljana, dne 31. maja 1933.
Komisar za agrarne operacije I:
Pokorn 1. r.

*

Narodna banka 1487
kraljevine Jugoslavije
Stanje 22. maja 1933.
Aktiva.
Dinarje?
Met&lnä
podloga . 1.914,022.089.39 ( + 1,088.785*48)
Devize ki ni*
so v podlogi 35.491.882-37 <-|- 2,894.084-13)
Kovani no
vec v niklja 207,249.311-— (-f-17,8fi3.06050)
Posojila . . 2.324,588.459-85 (— 2,670.387-04)
Vrednostni
papirji . . 15,451.200*—
Prejšnji predjemi državi 1.813,540.751-42 ( + 220.684*86)
Začasni predjemi gl. drž.
blagajni . 600.000.000*— Vrednosti rezervn. fonda 58,081.369*60
Vrednosti
ostali b fon
dov . . .
7,925.414-72 ( +
500--)
Nepremični
ne . . . . 159,471.762*34 ( +
17.544'-)
Razna aktiva 64,408.337-48 (— 6,261.294.45)
7.200,230.578-17
Pasiva
Pinarjev
Kapital . . 180,000.000*—
Rezervni
fond . . .
77,948.671-20
Ostali fondi
9,690.726-71 ( +
2.946--)
Novčanice v
obtoku . . 4.420,910.160-— (—41,595.430*—)
Obveze na
pokaz . . 1.006,597.259-29 (+61.801.988-90)
Obveze z ro
kom . . . 1.296,491.124*25 (— 550.000-—)
4
Razna pasiva 208,591.636*72 ( - 6,606.026-43)
7.200.230.578*17
Obtok In ob\
veze . . . 6.427,507.419-29
Celotno kritje . . . 35*26°/,,
Kritje v zlato . . . 32*47°/,
Obrestna mera:
po eakomptu . » • » i • • • • ' ^ •*•'
po lombardi! • • « - . • # • • • °">

poslopja za carinsko pošto in carinske
urade na glavnem kolodvoru v Mariboru
II. javno pismeno ponudbeno licitacijo
na dan 9. junija. 1933. ob 11. uri dop.
v sobi št. 5. mestnega gradbenega urada
v Mariboru. Pojasnila in ponudbeni pri
pomočki se proti plačilu napravnih stro
škov dobivajo med uradnimi urami
istotam, soba št. 3.
Ponudbe naj se glase v obliki popu
sta v odstotkih (tudi z besedami) na
vsoto odobrenega proračuna, ki znaša
za parketarsko delo'-. Din 244.222-22.
Pri prvi licitaciji je bil dosežen popust
12 % na cene uradnega proračuna.
Ponudbe je kolkovati po § 9. zakona
o izpremembah in dopolnitvah zakona
o taksah z dne 25. marca 1932., >SluŽb.
novine« br. 70—XXIX z dne 26. marca
1932.
Podrobnosti razpisa so razvidne iz
razglasa o licitaciji v »Službenih novinah« in na razglasni deski mestnega
načel stva mariborskega.
Mestno načelstvo mariborsko,
':
dne 18. maja 1933.

Razne objave
1488

Razglas.
Krajevni šolski odbor na Radovici,
razpisuje za dozidavo novega Šolskega
poslopja na Radovici za vsa težaška, zi
darska tesarska, krovska, kleparska,
mizarska, pleskarska, steklarska, sli
karska, pečarska in tapetniška dela
zmanjševalno dTažbo do 20. junija 1933.
Proračun in načrti so na vpogled pri
sreskem načelstvu v Metliki..
Ponudbe je pošiljati do 20. junija t. 1.
krajevnemu šolskemu odboru na Rado
vici. Izplačilo zneskov je zagotovljeno.
Vsak ponudnik mora položiti 10% kav
cijo cd proračunskega zneska pri «re
škem naïelstvu v Metliki. Krajevni šolski odbor si pridržuje pravico, da odda
delo tudi višjemu ponudniku.
Radovica-Metlika, dne 5. junija 1933.
Tajnik:
,
Predsednik:
Logar Franc.
Kramarič Ivan.
*
1484

Društvo zà ustanavljanje
in vzdrževanje šolskih zobnih
ambulatorijev v Ljubljani,
ima svoj

1498

Vabilo
na

11. redni letni občni zbor,
ki ga bo imela

»Korotan«, lesna industrijska
delniška družba na Prevaljah
dne 24. junija 1933. ob 16. uri v druž
beni pisarni T Farni vasi štev. 8.
Dnevni red:
1. Poročilo upravnega sveta o poslo
vanju v letu 1932.
2. Poročilo nadzorstvenega sveta.
3.-Odobritev bilance in sklepanje o
absolutoniju upravnemu svetu.
4. Volitev nadzorstvenega sveta.
5. Sklepanje o eventualni likvidaciji
družbe.
. 6. Slučajnosti.
P r i p o m b a : Po čl. 28. družbenih
pravil imajo na občnem zboru glasoval
no pravico samo oni .delničarji, ki #o za
ložili svoje delnice najkesneje 14 dni
pred občnim zborom pri družbeni bla
gajni v Farni vasi štev. 8.
Upravni svet.
*
. 1479'

Objava.
Izgubil sem prometno knjižico avto
mobila 2—373/32 na ime: Confidenti
Fric iz Celja. Proglašam jo za ne
veljavno.
Confidenti Fric s. r.

*

Izgubil sem akademsko legitimacijo
juridične fakultete univerze v Ljubljani
na ime: Kovačec Milan, rodom iz Gor
nje Radgone. Proglašam ..jo za neve
ljavno.
Kovačec Milan s. r.

*

-1508

Objava.
Izgubili smo certifikat parnega kotla
lov. štev. 1066 za našo parno žago v Le
scah, preje last tv. Matteo Matatbiae,
Lesce.
Proglašamo ga za neveljavnega.
Ljubljanska kreditna banka, Ljubljano*

redni občni zbor

v sredo, 21. junija t. 1., ob 6. uri zvečer,
v dvorani Okrožnega urada za zavaro
vanje delavcev, Miklošičeva cesta.
Dnevni red:
*
1. Poročilo odbora in odsekov.
Štev. 6954/1059—1933. ••
1405 3—3
; 2-r-Iiprememba pravil.
; S. Samostojni predlogi.
Razp-las o licitaciji.
4. Volitev.
Mestno načelstvo v Mariboru razpisuje
5. Raznoterosti. "' ;, • •.'•
za izvršitev parketarskih del pri gradnji
Odbor.

1478

Objava.

1509

Objava.
Izgubil sem dovoljenje za zaposlenije
v kraljevini Jugoslaviji, .izdano od kra
ljevske banske uprave Dravske banovi
ne 1. 1929. na ime: Srebotnjak Ivan,^ro
dom iz Oreheka pri Postojni. Proglašajo;
ga za neveljavno.
Srebotnjak Iran s. r.

Izdaja kraljevske bariBka uprava Dravske banovine. Drednik: Pobar Robert v Ljubljani.
Tiska in zalaga: Tiskarna Merkur v Ljubljani; njen -predstavnik: 0. Michâlek v LJubljani.

RftSfciiaa pWSana v gotovini,

KRALJEVINA

JUGOSLAVIJA

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

V LJUBLJANI, dne 10. junija 1933.

Letnik

IV.

VSEBINA:
301. Navodilo glede odobravanja ^načrtov z uporabo- opeke 303. Objave banske uprave o pobiranju občinskih trošarin
novega in starega formata.
v letu 1933.
" . •
302. Uredba o izpremembi in dopolnitvi uredbe o skupnem
304. Razne objave iz »Službenih novin«.
'. davku na poslovni promet s tarifo.
?

Uredbe osi-ediije vlade.
301.

Navodilo

302.
Na osnovi § 1. zakona o skupnem.davku na poslovni
promet in v soglasnosti z ministrom za trgovino in indu-.
stri jo in ministrom za poljedelstvo predpisujem naslednjo

uredbo

o izpremembi in dopolnitvi uredbe o
glede -odobravanja načrtov z uporabo skupnem davku na poslovni promet $
tarifo.*
opeke novega in starega formata.
"'_ Člen 1. .
• ' •
Osebe, ki uvozijo na osnovi ; potrdil pristojnih zbori
nie . ( И ф 14., točka 4., uredbe. Št. 16.100/30) iz inozen*
stva blago prosto plačila ^skupriega davka na poslovni,
promet, pa ga predelajo v blago,;ki je obseženo s kombi^
niranim skupnim davkom, plačajo za te proizvode skupni
i
navodilo:
davek po. stopnji, ki velja za uvoženo blago. Na isti način
j 1. PočenŠi s l . 1 avgustom 1933. se bodo odobravali
je postopati s podjetji, ki so doslej taka potrdila upo*
v
samo oni načrti, ki bodo izvršeni za opeko novega for rahljala.
.
;.
*.
mata-po normah.
'•" • "
i
Člen 2.
- 2.. Ako se po odobrenih načrtih, po katerih, je-pred
Odredbe priložene tarife, s katero se > izpreminjajö
videna uporaba opeke starega formata, prične gradnja.',
v tek"u leta 1933. in,ako se;je lastnik predhodno pogodil ali dopolnjujejo odredbe dosedanje tarife skupnega,
za nabavo potrebne količine gotove staTe opeke, o čemer davka na poslovni promet, so sestavni del te uredbe.
mora imeti-dokazila, -sme po-teh odobrenih načrtih do
'""" "
.'";"
""
Člen 3.
•••••-.
graditi stavbo v tekočem letu.
j
Ta uredba- stopi v vejjavo, ko se objavi v >Službenih
i Odobreni načrti» po katerih jß predvidena uporaba
..novinah«, in jo je uporabljati izza dne 16. maja 1938.;
opeke starega formata in po katerih se ne bo pričela
• Za blago, ki je na dan 16. maja 1933. neocarinjenö
gradnja;;tekom teta 1933., še morajo preurediti za novi
pri. carinarnicah, je uporabiti nove tarifne stopnje skup
format opeke in predložiti y pristojno odobritev.
nega davka, začenši, s tem dnem. ,
; 3; Odobrava"àe,'da se more še do, konca leta 1933. _ Za vse dobave za račun države ali samoupravnih
izdelovati; opeka starega formata, toda samo v oni koli- teles, ki se izvrše izza dne 15. maja 1933. in na osnovi
čini, ki bo potrebna'zai.^ovršitve, o čemer morajo ime^i
pogodb, sklenjenih do tega' dne, se pobirajo stopnje '
opekarne dokazila, ker- se v letu 1934^ opeka; starega skupnega davka po dosedanji tarifi, kolik«r niso te
formata- za zidanje stavb ne bò smela uporabljati razen večje od novih.
v primerih iz toč. 2: ,
•
' .. ;
v
-Beogradu, dne 13. maja 1933.; št. 25.525.
• • ' - 4. Vsa -opeka starega for.mata,-ki se bo- pridobila
Minister za finance
pri rtišenju zgradb; ine raznih gradbenih objektov, se
"" .,
dr.; Mil. R. Đorđevio s. r.
bo mogla uporabiti i samo pojtosebni odobritvi pristojfîëgà öbläsfvä'.
'"'"
" " " ' • '""* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
15. maja 1933., št. 108/XXXI/303. -'•Upoštevan je tudi
. * ' • • ; ,
Minister za gradbe •
popravek, objavljen v »Službenih' novinah« z dne'
i
dr. Srkulj s. r.
20. maja 1933., št. 133/XXXII/315. - Uredbe gl. »Službe
ni Ust« št. 324/50 iz 1. 1931., št. 446/48 in 748/95 iz 1. 1932
Gospod minister za gradbe je pod M. G. br. 12.421
od 16. maja 1933. izdal v zvezi s svojo rešitvijo M. G.
br. 44.309/31 in predhodnimi raTedbami M. G: br .Ï806/32,
izvzemši objàsnitev *M. G. br. 17.515/32, nastopno
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Obseženo v skupnem davku pri
car. tar. št. 52. do 55.
Izvozno povračilo 0*5%.
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' Obseženo v skupnem davku pri
car. tar. št. 52. do 55.
Izvozno povračilo 0-5%.
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Slonova in ribja kost in ostale
neimenovane živalske snovi
za rezljanje, sirove
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Meso domačih živali, tudi s
slanino ali brez nje:
1. Meso, razen mesa perut
nine:
a) sveže, nasoljeno. ali v
razsolu
b) posušeno ali prekaieno
2. Meso perutnine

e»
IS
a

i
Začimbe (dišave) v zrnju, v
lupinah, oluščene, zdroblje
ne ali zmlete

1

IJiujüle. - kokosovi in dru«i
eksotični orehi za jed: roži
či, navadni kostanj in maroni, vse to tudi oluščeno

IH

Katere
prometne faze
so obsežene

©

Za promet
preko
carinarnice
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j 1 Obseženo v skupnem davku na
. alkohol. • • - • Iz car. tar. št. 114.
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Katere prometne fazé
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Velja pripomba pri car. tar. št. 277.
Blago iz točk 2., 3. in 4. te tar.
številke plačuje skupni davek pri
uvozu po stopnji iz car. tar. št. 356.
1
Velja pripomba k car. tar. št. 296.
2
Za strojno vezenje v državi na
tkanini, nabavljeni od koga druge
ga, se plačujejo samo 3-4%. Ročno
vezenje kot hišna industrija je
oproščeno davka; na obrtno dovršitev (vezenje) pa se plačujeta samo
2-4% vrednosti izdelanega^ pred, meta. :
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Velja pripomba k car. tar. št. 296.
Za strojno vezenje v državi na
tkanini, nabavljeni od koga
druge
ga, se plačujejo samo 3-4%. Ročno
vezenje kot , hišna industrija je
oproščeno davka; na obrtno dovršitev (vezenje) pa se plačujeta samo
2-4% vrednosti izdelanega pred
meta.

»

i

2

a

1

Pripombe

47. kos.

'.

H .S ce
М л ox « •=•
CO

;

t

ÛJ N

5

ce ß
geu k K ï

C.

o

• * 1 a> ' g ce
ce
.2 S U

•e

.*&

>

—
C
O

3

ш
>

ft.

•

ce
•o
ce

i
o

o
•o

ce
>
o
a

§ S

ПгОДП

-3

.g

e

•M

IH

HT °

:

s

vT3 ce r^
na ona ceu
o'> o о ^
• N QU. üCO . S

2.'3
C -IM

d) Q . O
w Ol
co

co

:

oo

00
in

•o

:•: •

e4)

t—t

ВЈЈАвр «Bandriss 1
ВЗШЛЗ;§ BUJUBJ,
ajuBj
а з р т и в з В5ПЈлв}§

>o

»o

sg

CD

os

CM

"
'.

•'IL
.• :t*- .'.t-'.

-'H'
• ce-

И

00
СЛ

C5
CM

CO

.

cb

1 ,

00

os

CM

CM

" o

.Čipke- vseh: vrst,' tudi', vezene

'ß
•o

(•

ce
"O.

' "S « 1)
«e

:

'.

i

Pleteno in prepleteno (ha sta
imi delano) in mrežasto blago

.£.
,

o
a

ß Л
•S>-.sS
0) o
0) ?
N
- S o-a
—

Tkanine iz lanu, ramije. ko-j
noplje in ostalih rastlinskih*
. vlaken iz tar. št. 288* razen
izrecno imenovanih •

ce'"-.
er ce
S

SS
.22, ce

S-"?
•"

oo

-§

o

ce м ß u
И
"
a m

'

""o~~

1 "
"

>
c

co "

S.PJ...^.
Г. c o

d)
C.

.S ïï :N ^ Mä

•

S _ S

W:ï
o

g

SS § 1

.«Sa

co

(ВЈВШОР)

вз(АВр BSau
-dnsjs Bfudo}g

•

.л, L4

c.
O.

u d аГиадвиа
-zi BZ Btudojs

•

:

*

C

q

b£

S o « «Д

ce
_c
•o
o

ce <=•

CO

. •

CO

ISJ

TU

e

ce "
ßj=
4) o

ce cu
•s 6

br. ee

*^

JS o
•° S

'o" »j

S 2 s .2 ß

-Л

ee • '
C

ce
a
>
ce
д

.- a

w

.• » * c e ^
^ " " ita
j ßca ce
>5->H

S»

CO
O

,

в. ce cj

•

î

*o
a

Za promet
preko
carinarnice

t»

:

;

;

N

b
»

ee

;

T

-

•o
o
>

E
o

a

i

ce
a;sr >
^ oe
o o
_ . * 4> •iî "Ć3

Tulj. bobinet in rijima- podob
ne tkanine; gladke

CD

;

t

cS
C
t-

3 S

" a w-.
ce ш

"E

ч

•«»•a&S-

3
N
O

a

3

CO

O)

as

«

3 3

;

i

o

~ o* D-

>

-

•^

••

•a. .'.OS'S

co
M W

•ÖJ3-.
co
> TS "
O (U N

''S ' v
.5
K O '.

;!3-.'cs'
. C
-

&

• -S

&

•

»••

Sc-e:
r

"nô"
i »
g-^o^ ce
••% *•£?"'

U

** fi će ^—

?

SSI»

i

47. kos.

649

J. a

« a
rt «
а ^

G

a

AS

a
•a

TJ

es

Û

* 2 -S

B

^gi

rt

N S

es

з &«'&•!§
a
o.
a .
A i CD
w
.S
> '5

<

s
o
.g.
*E

OT>

tì

>

S
ш
a
e.
a
•M

* S a>
o ** ce 2

O

a

A*

>

.S e> Ai

—'

>N a
CD —

•o .2.
O
'

O

CD

ce CD g
rt >« S .a es

•ž S š š

« S C

IO V
CB>N
— Q)
CA

Ai

**

3 a> С Д - .

W 0)

CS >N - 5 . a
сл es £5

'"°oŽ N
.a CD g ce
.E"-1-— a
5 »'S s

i—i OJ — a
CJ H

'.23SJ.£ D . „

»-. G CD CD

« 3 ft a u ~

.

N

ai

O * ^ CS ' S

Aï

N a g, ca

a
cj ce

»

ce a

D. CD CD'73 A i
> C O >
CS . - "-, eS
тз ; в Рч TJ

Ai

ca
Ai

TJ

O
TS

N1 C

: ~ «- e *° «
07 e . * . - ,
-" a cu °>
es з »
ft a t« *"

ce H ca з a a
•H
A! TS Ai
M
c ce 5
^ C D c S . S PMTJ

Ai
CD
>
es
•o

•c
ft

a

a

°-з

g.S

g.s

O

tj

r> CS

3

ü

а
o

a

•a

TS

o

tsf 3

•°a
a x>
CD

-2 S

At

д

£> >
3
es
В л

O

>

CS3
a j a
CD o

S o

ce

CD

:sr'"3 o ce
«- a K a•s •"..--..S AI « «
N

N

00

>
° o

4 1 .s

i:

*M S

м

-S I

t-

^s

«S a.CD

_ Al * - «
CL(

1

«

ce

ago
CD £•

•sëï-s
£•3 o

<j —
•CD g

S» N
CD CD

5
TS

CD'*

M'sč

. a P a
O ' t . 5 ce
t - л T J .e a
Рч

«î

S a? a

03 Ö

S"S>B

'3
co T3

CS o .
CD

"P

N

CD

T3 * -

•S

T ) ;«t) -

ce'a
a.t:
a
S CD

Зд »

' S a Sî
ft a ï
>o

CM

3 « CD
/ 2 Ai Ai ce*'eé
cSTJ es
•o
. 3

-,'A1

CD S
* Ui

•Ti

fÜS

E.Sft'eS
S .z, ;тз

—

s
•s § S

sii

Ф ^ = 0 es .,

атз s '
ce «•-

a

• 1 CS

ш S

• ' E - 0 ' — .S

Ai

CS

a

• L, O

Sa

J->
O
>
.5

ce a

o M
9 'S CD es

v a
e c

* ce

•».•«5 TT.S.S
O CD > N
S § • 3 è -a
a S CD 75 ses
*o *~£ . . S »
L O
.AS S uJ) X>
CS
>7s a O> ДQ A!

| |
w.g

a
es

a

CD

M ' »
co'
•S"
O
CM

o-

CM
y-*

O
1-1
co

•—"

'"gii s'"

-Зз-S
•5 £ A l

CS

*êe
e a

N
Q}

M 3 >

4

>->cn
OH.

eo
•PH

-m

.

TH.

CO
*H

eo

a S
co T S A i
E *
>
- a <-. ce
a PL, т з

650

47. fcoe.

<N

KO

rt»"
KO

c~

—"

u'
«J

t>

«N

(M

KO

KO

.S

s

ed
cu

ed

bi

s

es
o

.1
'C

ч-1

S

cu

t

t

es

C-

s

o
а.
'C
a
•S
'S
>

o

ed

S
o
o.
'C
a
•S

g
O
_a
' u

a
•S

a
•S
>

>

г

es

cd

f

1
Velja pripomba k car. tar. št. 277.
* Za strojno vezenje v državi na
tkanini, nabavljeni od koga druge
ga, se plačujejo samo 3*4%. Ročno
vezenje kot hišna industrija je
oproščeno davka ; na obrtno dovršitev (vezenje) pa se plačujeta, samo
2-4% vrednosti izdelanega pred
meta.
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V: predilnicah, ki izdelujejo iz last
ne preje tudi tkanine, je obsežen
davek na prejo, uporabljeno za tka
nine, v skupnem davku iia tkanine.
Prodaja preje drugim je zavezana
; davku po tej tarifni številki.

i Velja pripomba k car. tar. .st. 277;.
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Za tkanine in ostale izdelke v drža
vi iz preje, nabavljene od koga
drugega, .se plačuje samo davčni
dodatek 3-4%. V skupnem davku
je obsežena tudi vsakovrstna pre
delava tkanine (obrtna, rokodel
ska, industrijska, malih proizvodnikov itd.) kakor tudi trgovinska
preprodaja predelanega blaga do
potrošnika.

2

Velja pripomba k car. tar. št. 277.
Za strojno vezenje v državi na
tkanini, nabavljeni od koga druge
ga, se plačujejo'samo 3'4%. Ročno
vezenje kot hišna industrija je
oproščeno davka; na obrtno dovršitev (vezenje) pa se plačujeta samo
• 2-4% vreduosti izdelanega pred
meta.

1

co

Tulj, bobinet in njima podob
ne tkanine, gladke; tenčice
(gaze), krep in ostale redke
tkanine, popolnoma ali delo
ma -iz svile

,«o

:

Svilena preja za nadrobno
prodajo (za šivanje, plete
nje, vezenje), na lesenih vretencih, papirju, v klobčičih
itd., enonitna ali večnitna

'

t

Preja iz naravne svile, drugje
ne imenovana, enonitna ali
večnitna

••

Preja iz umetne svile, floretne in buretne svile, eno
nitna in večnitna

•'

Svila, odmotana (tilirana), si
rova, dalje nepredelana

Predmeti za tehnično upora
bo, kolikor niso imenovani
drugje, tudi v zvezi z,navad
nimi • kovinami in njih zliti
nami
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Kdor nabavlja predmete iz tar.
št. 410. od drugega in izdeluje
predmete iz le tarifne številke,
plr.čuje davčni dodatek 3%, če do
kaže, da je plačal skupni davek
na sirovino.
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: Blago iz opazke plačuje skupni da' vek "po tej tarifni številki.

Industrijsko, in umetniško izdelova
nje pohištva je zavezano dodatne. mu skupnemu davku z 1%.

1

1

'

; Palice, držala za palice, brez
i žveze ali v zvezi z navadno
•' in fino tvarino '"• ; ' :
":'

i
o

: Živalske snovi, za rezbarstvo:
:
1: Kosci in • deščice
:
2. Izdelki

'

Ribja kost:
1. V obliki deščic •
. 2. Izdelki

j

1

Izdelki, samo ali deloma iz
slonove kosti, i m i t a c i j e slo
nove kosti; iz želvovine, bisrne matice itd.

ф

Po tej tarifni številki se plačuje
skupni davek tudi za pleteno po
hištvo.

:

Slonova kost in i m i t a c i j a slo
nove k o s t i ; želvovina itd.,
razrezane in pripravljene za
nadaljnje predelovanje

1

Katere
prometne faze
so obsežene

1-i

Za promet
preko '
carinarnice

654

47. kos.

»'Л

:

.

:

'°
•

• CM

:

':

:
•

•

:

.

• :

) .

.
i

•

tlZOAll

T-t

«5

i

i:

o»

*
i

i

o

«3

1

i-i

t

;
î

:
i

t

:
5

:
: *

t

:
s

*
t

:
:

•
t

;
t

t
s

*'

;

'

o

g .

'3
JS
"3

S

o
'3
cu
8
ce .

'M

5
a
f

(O
Ol

cc

«S •
2 is

e3
as

"* 1 1 ^ 1

•ч«
00

a

3
S
'S
•o
o
o

5
v

I

"M

« .
ce "O ,o
i< <

l S5

J

5

1

5Ha

CM
1в

t- C
N 5]

i
t»

>

,x>

0)
TJ

«4
»O

ss

CO

S
o

• "2

CO

CO

ce
a
<u
oj ce

T3
.-..o

«°

a
ee""

.да

'

ce
,-<
m

co

s
f

t

oo
en

oš
00
pj

00

co

4

00

IH

5 ©0Q

is ?»•«s

CIS

Vozovi in sani za vožnjo, brez
vzmeti in z vzmetmi, okovani in neokovani, nepobarvani in nelakirani
vozovi ш sani za voznio. oko
vani in pobarvani ali lakira
ni. Ročni vozički za vožnjo
otrok, slabotnih in onemo
glih oseb. Ročne sani za
vožnjo in sport

»

Vozovi in Mni ZH fnunro

t

Izdelki iz železa v zvezi z
navadno in fino tvarino
izaeiKj iz železa v zvezi z naj
finejšo tvarino in z dragimi
kovinami
vagoni. vagoncKi (vagoneti)
in dresine, velocipedi, moto
cikli, deli, avtomobili in niih
deli, aerostati itd.

t

Pohištvo, neoblazinjeno ali neprevlečeno. tudi v zvezi z
navadnimi kovinami

i

«
•

Žica. valjana ali izvlečena,
opletena ali ovita s prejo

t

Kovani, denar
Palice, plošče in šibike iz
zlata, 'platine in srebra

;

UKrasKj iz keramične tvarine
za zgradbe
Zlato, platina in srebro

. **

Ostali izdelki iz plute: pod
plati, plavalni pasovi itd.

Pluta v obdelanib kosih, plo
ščicah, paličicah itd.

Na žico, ki se proizvaja v državi z '
izvlačenjem iz močnejše žice, na
bavljene od koga drugega, se pla
čuje 1%.
Na žico. ki se proizvaja v državi z
izvlačenjem iz močnejše žice, na
bavljene od koga drugega se pla
čuje 1-8%.
V notranjem prometu se plačuje
skupni davek po tej tarifni številki
tudi za železno pohištvo, oblazinje
no ali prevlečeno.

Izdelki iz umetne plute plačujejo
pri uvozu skupni davek po isti
stopnji, kakor izdelki iz naravne
plute; v no'.Tanjem prometu se pla
čuje davek s 4%. Ce je nabavljena
ta pluta od koga drugega, se pla
čuje davčni dodatek 2-2%.
(Ta pripomba velja tudi za 440/2

Blago iz umetne plute plačuje v
aötranjem prometu skupni davek
2-8%.
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Banove uredbe.
303.

Objave banske uprave
io pobiranju občinskih trošarin
v letu 1933.
II. No. 8561/1.
Občina Košaki, v srezu mariborskem levi br., bo
pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v
letu-1933. naslednje občinske trošarine:
a) od 100 1 vina Din 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 5—,
d) od goveda nad 1 letom Din 10—,
e) od goveda pod 1 letom Din 10-—,
f) od prašičev Din 5*—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 31. maja 1933.

II. No.-7852/1.
Občina Sv. Pavel pri Preboldu, v srezu celjskem,
bo pobirala od dneva razglasitve v >Siužbenem listu«
v letu 1933. naslednje občinske trošarine:
a) od 100 I vina Din 100—,
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50'—,
• c) od 100 1 piva Din 50—,
č) od hI stopnje aükohola špirita, žganja, Лкегја,
ruma in konjaka Din 5*—,
d) od goveda nad 1 letom Din 25—,
e) od goveda pod 1 letom. Din 12-50,
f) od prašičev Din 12-50.
• Kraljevska banska uprava Dravske banovine v LJubljani,
dne 30. maja 1933.
'

304.

Razne objave
iz „Službenih novin".
Številka 93 z dne 26. aprila 1933.

II: No. 244/1.
Občina Laže, v srezu konjiškem, bo pobirala od
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933. na
slednje občinske trošarine:
•-. a) od 100 1 vina Din 100—,
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50*,—.
Kraljevska banskauprava Dravske banovine v Ljubljani,
i
dne 30. maja 1933.
II. No. 3017/1.
Občina Partinje, v srezu mariborskem ievi br., bo
pobirala-od dneva razglasitve v ^Službenem listu« v
letu 1933. občinsko trošarino po Din 100*— od 100 1 vina.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 30. maja 1933.
II. No. 7725/1.

'

Občina Sv. Martin pri Vurbergu, v srezu manoorskem levi br., bo. pobirala od dneva razglasitve v »Služ
benem listu« v letu 1933. naslednje občinske trošarine:
a) od 100 1 vina Din 100—,
b) od 100 1 vinskega mošta Din 25*—.,
ç) od 100 1 piva Din 20—.
S) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja,
ruma in konjaka Din 5*—.
•
Kraljevska banska upraya Dravske banovine v Ljubljani,
:
dne 30. maja 1933.

Z odlokom ministra za promet z dne 22. marca 1Ö33.
so n a p r e d o v a l i : v VIII. p o l o ž a j n o s k u p i n o :
za pristava S p a š e n o v i ć T i h o m i r , uradniški pri
pravnik; za prometnega uradnika S v o l j š a k V e n če
s i a v , prometni uradnik: IX: položajne skupine; za
administrativnega: uradnika K o n č a r J o ž e f, admini
strativni uradnik IX. položajne skupine; za prornetnika:
C e r š e v a n i V l a d i m i r in V r h u h c J o ž ef, pro
metnika IX. polažajrie skupine; v IX. p o l o ž a j n o
s k u p i n o : za prometne uradnike: A v b e l ^ I v a n ,
A h l i n S t a n i s l a v , G o l o b i c Rudolf, Prištovš e k J o s i p in Z a k o t n i k A l b i n , uradniški priprav
niki; za tehničnega uradnika K o l š e k V i n k d , urad
niški pripravnik; za oflciale: Majcen M a r i j a , ' L e g a t
L e o p o l d , H e r m a.n. J o ž e i in. Kobilicyà J a n e z ,
pomožni oficiali X. položajne skupine;, za. .prometnike:
Voje S t a n i s l a v , . M e d v e š č e k M a r j a n in B e r n e
S t a n k o , pomožni prometniki X. položajne skupine; za
blagajnika voznih listkov,-in prtljage " P u h a r A h a , '
pomožni blagajnik voznih listkov in prtljage X. položajne
skupine; za vlakovodjo 2 e r j a n A n t o n , pomožni
vlakovodja X. položajne skupine; za skladiščnika R o 
k o v n i k H i n k o in R o z m a n V i n c e n e , pomožna
skladiščnika X. položajne skupine; za telegrafista S v e 
ti«; L e o p o l d i n a , pomožni telegrafist X. položajne
skupine; v X. p o 1 ö ž a j'h o s k u p i n o : za pomožna
oficiala L e k s a n d e r J o ž e f in S t r n i š a E m i l ,
uradniška pripravnika; za pomožnega risarja P r i n č i б
R a j m u n d , uradniški pripravnik; za pomožnega'dak
tilografa D é t e l a J o s i p i n a , uradniški pripravnik;
. za pomožnega nadzornika proge A-nko-n A l o j z i j j
uradniški pripravnik, in za pomožnega nadzornika signa
lov O b l a k A v g u š t i n , uradniški pripravnik, vsi iz
območja direkcije državnih železnic v Ljubljani.
,

Izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine: njen predstavnik in urednik: Pohar Robert v LJubljani.
Tieka in zalaga; TIskarna >Merkur< y Ljubljani; njen predstavnik: Qtmar Michâlek v LJubljani

Ше%ili

SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BMSKE ÜPR1VE

BANOVINE

Priloga k 47. kosu IV. letnika z dne 10. junija 1933.

Razglasi kraljevske
banske uprave
Pov. S. No. 166/9.

1629

Razglas.

Gospod minister notranjih poslov je
pod Pov. I. br. 14980 od 11. aprila 1933.
v izvrševanju nadzorstvene pravice in
na osnovi § 135., t. 3., zakona o občnem
upravnem postopku izrekel, da je odloč
ba kraljevske banske uprave Dravske
banovine v Ljubljani II. No. 1055/27 od
31. marca 1932. (razglašena v »Službe
nem listu« št. 27. od 1. aprila 1932.), e
katero se je odredil razpust ia likvida
cija Vzajemne pomoči, reg. pom. blagaj
ne v, Ljubljani, neveljavna.
Kraljevska banska uprava Dravske
banovine, kd je. imela nadalje postopati
po zakonu, je sklicala za dan 30. maja
t. 1. sestanek izvoljenih delegatov in de
legatov—namestnikov omenjene pomož
ne blagajne v ta namen da se direktno
(izvoljenemu zastopstvu članstva blagaj
ne razloži poslovanje in imovinsko sta
nje, blagajne povodom svoječasnega ob
lastvenega razpusta in pa po sedanjem
stanju in da. nato izroči banski svetnik
g. .Mencinger Anton, kd so mu bila po
verjeni posli likvidacije, posle in imo
vino upravnemu odbora.
Povodom tega sestanka se je vsled po
blagajničnem statutu (§ 20.) in po zako
nu o reg. pom. blagajnah (§ 36;, al. 3.)
utemeljene zahteve več ko ene tremine
članstva in pa Vadi izjemnega položaja,
ki spričo razlogov iz § 113., aL 2., t. 3.
in 4., zakonika o sodnem kazenskem po
stopanju ni dopušča], da bi ве posla in
imovina izročili staremu upravnemu od
boru, izvršil izredni občni zbor, na ka
terem so se izvolili nov upravni odbor,
nov nadzorstveni odbor in novo razso
dišče. Upravnemu odboru, kateremu načeiuje g. dr. Kobe Ernest, starešina sreskega sodišča v Ljubljani, je banski
svetnik g. Mencinger Anton izročil posle
dne 31. maja t. 1. ter je s tem funkcija
le-tega poslednjega prenehala.
To se daje na znanje s pristavkom,
da se je izprememba zabeležila v tu
kajšnjem registru o registrovanih po
možnih blagajnah.
Kraljevska banSka uprava Dravske
banovine
v Ljubljani, dne 3. junija 1033.
Ban:
dr. MaruSiČ Drago s. r.
%
IV. ,No. 7207/2.
1514—3—1

Razglas.
Razpisujem |2 mesti ustanove pokoj
nega Alojzija Korzike za vrtnarske va
jence letno po Din 1500*—. Obe mesti
sta omejeni na drugo in tretje leto vajenčeve učne dobe s pristavkom, da se
podeli ustanova vajencu šele ob začet

ku dmugega leta njegove učne dobe in
da mu ostane do konca triletne učne do
be, č e po preteku te učne dobe ne
opravi štipendist vrtnarskega izpita z
zadovoljivim uspehom, nima več. pravi
ce nadalje uživati ustanovnega mesta.
Vajencu, ki je opravil ta dzpit pravo
časno, to je takoj po preteku dobe, z
zadovoljivim uspehom, in ki se hoče iz
popolniti v trgovski vrtnarski stroki ter
nadaljevati strokovno izobražanje v ino
zemstvu, se more podeliti ta ustanova
še za nadaljnje tretje leto, toda le na
podstavi potrdila inozemskga delodajal
ca, da je nastopil službo. Dokazati pa
mora s potrdilom svojega delodajalca
inozemca vsake tri mesece, da se do
stojno vede v službi, da se pridno bavi
z vrtnarstvom in da napreduje v stroki.
Ustanova se izplača polletno, in sicer
meseca januarja in meseca julija vsake
ga leta za nazaj.
Pravico do te ustanove imajo:
1. sinovi ustanovnikovega sorodstva;
2. če teh ni, ubožni sinovi trgovskih
vrtnarjev v Dravska banovini, ki so čla
ni zadruge trgovskih vrtnarjev;
3. če teh ni, ubogi sinovi vrtnarjev iz
Dravske banovine, ki niso člani zadruge
trgovskih vrtnarjev za Dravsko bano
vino;
4. če ni takih prosilcev, se more po
deliti ustanova prosilcem sinovom čla
nom zagrebške ali beograjske zveze tr
govskih vrtnarjev dn
5. če ni nobenega kvalificiranega pro
silca pod 1. do 4., se podeli ustanova
ubožnemu prosilcu, ki se izkaže, da iz
veselja goji vrtnarstvo.
Podeliitvena pravica pripada zadrugi
trgovskih vrtnarjev za Dravsko bano
vino.
Prošnja naj se vloži pri kraljevski
banski upravi Dravske banovine, odde
lek IV., najkesneje do dne 10. julija
1933.
Prošnji je treba priložiti:
1. nravstveno izpričevalo prosilčevo in
njegovih staršev, potrjeno po pristojnem
županstvu in župnem uradu.. Poglavitni
pogoj podelitve je vselej_ da je prosilec
sam kakor tudi njegovi starši neomadeževanega življenja;
2. rojstni (krstni) list,
3. domovinski 'list in
4. ubožno izpričevalo.
Prošnje, kd niso opremljene po nave
denih predpisih, nadalje prošnje, ki jih
vlože prosilci prepozno, se ne bodo upo
števale.
Kraljevska banska uprava Dravske ba
novine v Ljubljani,
dne 30. maja 1933.
Po pooblastilu bana, • •
načelnik prosvetnega oddelka:
Mazi s. r.

*

II. No. 8887/4.

1455 3—3

Razglas.
L e d i n š e k u Josipu, pos. v Rade
čah pri Zidanem mostu, je ugasnilo
vodnopravno dovolilo za njegovo vodno
napravo, radi česar prosi za podelitev
novega dovolila. Vodna naprava bi slu
žila proizvajanju električne sile, leži ob
mlinščici iz potoka Zapota v Radečah,
in sicer na njegovih parcelah št. 139/1,
139/2, 140/2 in 142, k. o. Radeče. Turbina
maksimalne požiralne zmožnosti Q =
1000 1/sek. proizvaja pri razpoložljivih
vodnih množinah Q = 474 1/sek. brutto
efekt N - 12-8 HP (netto N = 8'9 HP),
pri Q = 700 1/sek. brutto N = 18*9 HP
(netto N — 13'7 HP) pri Q = 850 1/sek.
brutto N = 23-0 HP (netto N = 16'5 HP).
Na dosedaj razpoložljivem padcu h =
2"03 m (netto h = 1-18 m) se nič ne
izpremeni.
O tem se razpisuje na podstavi § 37.
zakona o izkoriščanju vodnih sil od
30. junija 1931., »Služb, liste št. 333/52,
ter § 73. zakona o občnem upravnem
postopku
na četrtek, dne 22. junija 1933
komisijska razprava s sestankom ko
misije ob pol 9. uri na mestu samem.
Predmetni načrti so od dne prve ob
jave tega razglasa v »Službenem listu
kraljevske banske uprave Dravske ba
novine« pa do dne razprave razgrnjeni
v javni vpogled med uradnimi urami
pri tehničnem razdelku sreskega načelstva v Novem mestu.
K tej razpravi se vabijo vsi deležniki
s pristavkom, da morejo svoje pripom
be glede poslovanja, ki se izvaja na raz
pravi, predložiti pismeno upravnemu
oddelku kraljevske banske uprave
Dravske banovine v Ljubljani do dne
19. junija 1933, najkesneje pa pismeno
ali ustno na razprava sami. Ce bi tega
ne storili, bi se smatralo, da soglašajo
s poslovanjem. Poznejši ugovori pa bi
se mogli upoštevati samo ob pogojih
iz § 75. zakona o obenem upravnem po
stopku.
Kralj, banska uprava Dravske banovine
v Ljubljani,
dne 26. maja 1933.
Po pooblastilu bana
zastopa načelnika upravnega oddelka
banski svetnik:
Mencinger s. r.

*
VIII. No. 3670/1.

1602—2—2

Razglas.
Valjak Gjuro v Mariboru je zaprosil
za premestitev kinematografske dvora
ne in stanovanjskega poslopja* dz Cafove
ulice v Grajsko ulico. Podrobnosti na
meravane naprave so označen© v načrtih
in tehničnem poročilu.
0 tem projektu se na podstavi SS 110
m 122. ob. z., §§ 84., odst 2., јл 89.J

Stran 242.

Štev. 47.

odst. 3., gradb. z., zadevnih cestnih pred
pisov od § 73. i. si. z. u. post. razpisuje
komisijska ogled na kraju samem in
obravnava
na sredo, dne 14. junija 1933.
ob 10. uri na kraju samem.
Interesenti se obveščajo, da so načrti
nameravane naprave razpoloženi do
dneva komisijske obravnave pri pod
pisanem uradu na vpogled. Morebitne
ugovore zoper nameravano napravo je
do dneva obravnave vložiti pri kraljev
ski banski upravi, na dan obravnave pa
v roke vodji komisije. Poznejši ugovori
se ne bodo upoštevali, temveč se bo o
projektu odločilo neglede nanje, kolikor
ne bo javnih zadržkov.
Kraljevska banska uprava Dravske ba
novine v Ljubljani,
dne 2. maja 1933.

Amortizacija.

I 0 25/33—8a

Popravek
k oklicu tek. št. 1476 v »Služb, listu« z
dne 3. junija 1933.. št. 45.
V zapuščinski stvari po pokojnem Hamanu Leonu se oklic popravlja v toliko,
da je pok. Haman Leon umrl dne
17. marca 1933. ne pa 8. aprila 1933.
kot je pomotoma navedeno.
Srèsko sodišče v Ljubljani, odd. L,
dne 6. junija 1933.

*
1520

Oklic, s katerim se sklicu
jejo zapuščinski upniki.
Dr. B o ž i č Anton, odvetnik v Celju,
je mrtrl dne 16. marca 1933.
Vsi, ki imajo kako terjatev do zapu
ščine, se pozivljejo, da napovedo in do
kažejo svoje terjatve pri tem sodišču
dne 7. j u l i j a 1933. ob 9. uri dop.,
v sobi št. 12 ustno ali pa do tega dne
pismeno, sicer ne bi imeli upniki, ki ni
so zavarovani z zastavno pravico, nikake nadaljnje pravice do te zapuščine,
ako bi zbog piacila napovedanih terja
tev pošla. •
Sresko sodišče v Celju, odd. I.,
dne 2. junija 1933.

*
II Po 5/33 men.

Sklep.
Prosen Franc, gospodar v Subračah,
roj. 8. oktobra 1852. v Subračah štev. 1,
pristojen v Temenico, srez Litija, se
radi slaboumnosti omejeno preklicuje.
Sresko sodišče v Višnji gori, odd. I.
dne 22. decembra 1932.
sk
R 318/33—4.

Razglasi sodišč
in sodnih oblastev

I 0 79/33—7.

tiče zavezani stranki Rosenbergu Josi
pu, veletrgovcu v Mariboru, zoper njiju.
Ker je bivail išče Verstovška Antona
in Aleksandre neznano, se postavlja za
skrbnika Karba Jurij, vodja zemljiške
knjige sreskega sodišča v Mariboru, ki
ju bo zastopal na njuno nevarnost in'
stroške, dokler se ne oglasita sama ali
ne imenujeta pooblaščenca.
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. IL,
dne 5.' junija 1933.
•j»
L 4/32-5.
1515

1523

Oklic.
Verstovšku Antonu in Aleksandri,
bivšima trgovcema v Polički vasi pošta
Jerenina, je vročiti v pravdni stvari
Mestne hranilnice v Ljutomeru, горег
Sesslerja Milana, trg. v Ljutomeru, Sesslerja Mavra, veleindustrijalca v Zagre
bu, in Josipa Rosenberga, veletrgovca v
Mariboru, sklep z dne 5 junije 1933 opr.
štev. II Po 5/33 men, s katerim se zarubi terjatev po 31.668 Din 5. p . ki pri-

1534

V ostalem še opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Sresko sodišče v Novem mestu,
dne 16. maja 1933.

' H*
E 3164/32-16.

1517

Dražbeni oklic. .
Dne 6. j u l i j a 1933. dopoldne ob
d e v e t i h bo pri podpisanem sodišču
v sobi št. 6 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga d. o. Vitomarci, vi. št. 31.
Cenilna vrednost: Din 27.662-—.
Vrednost pritikline: Din 13.600-—.
Najmanjši ponudek: Din 27.508-—.
Pravice, ki bi.ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na u r a d n i deski tega
sodišča.
Sresko sodišče y Ptuju, odd. VI.,
d n e ' 14. maja 1933.

Po prošnji Merviča Jožefa,. vžitkarja
iz Koroške vasi št. 6, se uvaja postopa
nje za amortizacijo nastopnih, po prositelju baje izgubljenih hranilnih' knjižic,
in sicer Ljudske hranilnice v Novem
.1613 •
mestu št. 431 in Hranilnice in •posojilni E 459/32—7. •
ce v Kandiji št. 9156.
Dražbeni oklic.
Imetnik teh vrednostnih papirjev se
pozivlje, da uveljavi svoje pravice, ker
Dne 7. j u l i j a 1933. dopoldne ob
bi se sicer o istih po preteku 6 mesecev : d e v e t i h bo pri podpisanem sodišču
izreklo, da nimajo moči.:
v sobi št. 18 dražba nepremičnin (hiše
Sresko sodišče v Novem me9tu, odd. L, m njive): zemljiška knjiga Strukovci,
dne 7. junija 1933.
% vi. št. 12S.
Cenilna vrednost: Din 8.588-—. ''
*
Najmanjši ponudek: Din 5.726'—. '
R I 117/33—2.
1467—з_з
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražAmortizacija.
Na predlog Štularja Janeza iz Stolni- benem naroku pred začetkom dražbe, si
ka pri Kamniku kot varuha nedl. S t i  cer bi se ne mogle več uveljavljati glede
lar Frančiške iz Sv. Lenarta št. 1 se nepremičnine y škodo zdražitelja. ki Je
uvaja postopanje za amortizacijo ime ravnal v dobri veri.
novani nedoletnici lastne, na ime . Ku
V ostalem se opozarja na dražbeni
harja Florjana glaseča se vložne knjiži oklic, ki je nabit na uradni deski tega
ce Mestne hranilnice v Kamniku štev. sodišča.
17319 z vlogo Din 1700, ki je baje ob
Sresko sodišče v Murski Sobotr
požaru leta 1931. zgorela.
dne 29. maja 1933.
Morebitni imetnik te vložne knjižice
*
se pozivlje, da uveljavi svoje pravice te
kom 6 meseceV, ker se bo sicer po pre
1618
teku tega roka izreklo, da je vložna E 122/33-7.
knjižica brez moči.
Dražbeni oklic.
Sresko sodišče v Kranju, odd. L,
Dne 8. j u l i j a 1933. dopoldne ob.
dne 30. maja 1933.
d e v e t i h bo pri podpisanem sodišču
v sobi št.: 10 dražba nepremičnin: zem
E 175/33—5.
. 1511 ljiška knjiga Žice, vi. št. 47.
Cenilna vrednost: Din 38.805'—.
Dražbeni oklic.
Vrednost pritikline: Din 125'—.
Dne 3. j u l i j a 1933. dopoldne ob
Najmanjši ponudek: Din 25.953'34.
d e v e t i h bo pri podpisanem. sodišču
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
v sobi št. 31 dražba nepremičnin: zem je priglasiti sodišču najpozneje pri dražljiška knjiga Ragovo, vi. Št. .44 (hiša z benem naroku pred začetkom dražbe,
gostilno v Žabji vasi), zemljiška knjiga sicer bi se ne mogle več . uveljavljati
Črmošnjice Stopiče, vi. št. 519.
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
Cenilna vrednost: Din 105.179-—.
ki je ravnal v dobri veri.
Najmanjši ponudek: Din 52.589-50.
V ostalem se opozarja na dražbeni
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, oklic,'ki je nabit ha uradni deski tega.
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražsodišča.
benem naroku pred začetkom dražbe,
Sresko . sodišče Sv. Lenart,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
dne 23. maja 1933.
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
*
'

S»v.
i, 47.

Stran 243.

1497 poslopjem in vrtom; 2. vlož. št. 416 vrt
lin 3. polovica vlož. št 459 dve leseni ba
raki z zemljiščem.
Genikia vrednost: ad 1. Din 209.210,
Po© 10. julija 1933. dopoldne ob
_?• uri bo pri podpisanem sodišču v ad 2. Din 42'—, in ad 3. Din 3804'—.
l?Pi št. 6 dražba nepremičnin: zemljiVrednost pritikline: Din 60*—.
* knjiga Nadlesk, vi. št. 308.
Najmanjši ponudek: ad 1. Din 104.605,
Cenilaa vrednost: Din 42.500-—. .
ad 2. Din 28-—, ш ad 3. Din 2536-—.
Rednost pritikline: Din 500-—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
^ m a n j š i ponudek: Din • 28.333-32.
јз priglasiti sodišču najpozneje pri dražPravice, ki bi ne pripuščale dražbe, benem naroku pred začetkom dražbe,
? Priglasiti sodišču najpozneje pri sicer bi se ne mogle več uveljavljati
^ažbenem'
naroku pred začetkom glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
, a žbe, sicer bi se ne mogle več uve- ki je ravnal v dobri veri.
^vljati glede nepremičnine v škodo
V ostalem se opozarja na dražbeni
tražitelja, ki je ravnal v dobri veri.
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
У ostalem se opozarja na dražbeni sodišča.
'Wie, ki je nabit na uradni deski tega
Sresko sodišče v Laškem,
pušča.
dne 22. maja 1933.
Sresko sodišče v Ložu,
dne Ì. junija 1933.
B 38/33-5

Dražbeni oklic.

•

*

'249/33
fe-

"

1495

Vpisi v trgovinski register.

V p i s a l e so se I z p r e m e m b e in
dodatki pri nastopni firmi:
10. •• 'julija . 1933. dopoldne ob569.
&Це
% jui: ibo pri podpisanem isodiščlu v
Sedež: Hudi. kot.
i št. 22 dražba nepremičnin: zem-. • Dan vpisa: 18. maja 1933.
Besedilo: >Granitolom« Anton Res i
ka knjiiga k. o. Tumišče, vi. št. 212,
Шп
g V 475, 658, 799, 998, 999, 1299 in. drug.
Sedež odslej: Podvelka.
Ceniina vrednost: Din 9940-—.
Okrožno kot trgovinsko sodišče
Najmanjši ponudek: Din 6627-—.
v Mariboru,
dne 18. maja 1933.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
Fi 162/33. — Reg- A II 93/3.
* Priglasiti sodišču najpozneje pri draž
j e m naroku pred začetkom dražbe,
Wer bi se ne mogle več uvétjavljati
'jede nepremičnine v škodo zdražitelja,
' Je ravnal v dobri veri.
V p i s a l e so se i z p r e m e m b e in
Ir* ostalem se opozarja. na dražbeni
dodatki pri nastopnih zadrugah:
r'ic, ki ie nabit na uradni deski tega 570.
*°<Шса.
Sedež: Beltinci.
Sresko sodišče Dolnja Lendava,
Dan vpisa: 26. maja 1933.
dne 30. maja: 1933.
Besedilo: Hranilnica in posojilnica, v
*
Beltincih, registrovana zadruga z ne
t1/33-5.. •
1278 omejeno zavezo.
Izbriše se dosedanji član načelstva
Kolars Franc, vpiše pa se novoizvolje
.Dne, 14. j u l i j a 1933. dopoldne ob ni član načelstva Neržima Aleksander,
- e y e t i h bo pri podpisanem sodišču v šolski upravitelj v Gančanih.
№ S£. 2 dražba nepremičnin: zemlji
Okrožno kot trgovinsko sodišče
ca
Stara
loka, vi.
.rt knjiga
4 'Jinjiga1. 2.
Dorfarje,
vi. št.
št. 38,
42. zemv Mariboru,
-„.senilna•vrednost: ad 1. Din 96.300-—,
dne 26. maja 1933.
4
Fi. 169/33. — Zadr. III. 17/8.
Л
Din 31.765-—.
d^ajoianjši ponudek: ad 1. dinarjev
*
^ a o p - , ad 2. Din 21-177--.
571.
„^JJfažba se bo vršila za vsak vložek poSedež: ffinje.
W
H Pritiklinni.
Dan vpisa: 30. maja 1933.
Pr
.avice, ki bi ne pripuščale dražbe,
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v
"Priglasiti sodišču najpozneje pri draž-Д Hinjah, r. z. z n. z.
ће
ш naroku pred začetkom dražbe,
; Izbnisal se je izstopivši član načelstva
8j
И дГ ^ s e n e m 0 ^ e v e S uveljavljati
Perenta Anton,
e
|j ? nepremičnine v škodo zdražitelja.
vpisal pa novoizvoljeni član načelstva
i ö ravnal v dobri veri.
Kolenc France, župnik y Hinjah. ,
и.\ ostalem se opozarja pa dražbeni Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. IL,
k i e n a b i t n a u r a d n i d e s k i teKa
dne 30. maja 1933.
Fd 21/33. — Zadr. II 16/22;
:£*lSČa.
*o sodišče v Škofji Loki, odd. I.,
dne 9. maja 1933.
* 429/33—.7.;
'
1423

Dražbeni oklic.

Vpisi v zadružni register.

Oražbeni oklic.

V

Razglasi raznih uradov
in oblastev
Štev. .7884/1593/1933.
1463
Tvrdka Kari Tboma, tovarna
svilenih izdelkov, ureditev
barvarne.

2—2

Razglas.

Prezado'lŽenec F a b Zdravko, trgovec
v Kranju.

S pooblastilom ministrstva za socialno
politiko in narodno zdravje v Beogradu

Konkurzni razglasi

ћ

— • —

1507

i

» 7 f 1 4. j u 1 i j a 19 3 3. dopoldne ob
<Üj<Jdevetih bo pri podpisanem sokZH.v sobi št. 5 dražba nepremičnin:
:
S**4iSka knjiga Trbovlje, 1. vi. št. 318
«»vanjska hiša št. 307 z gospodarskim

Poravnalni oklic.
Uvedba poravnalnega postopanja o
imovina Kapušina Stanka, trg. z meša
nim blagom v Kranju.
Poravnalni sodnik: Gregore Jurij, sta
rešina sreskega sodišča v Kranju.
Poravnalni upravnik: dr. Meg usar An
ton, odvetnik v Kranju.
Narok za sklepanje poravnave pri »re
škem sodišču v Kranju dne 15. julija
1933. ob 9. uri.
Rok za oglasitev do 9. julrija 1933 na
sresko sodišče v Kranju.
Okrožno sodišče v Ljubljani, odd. III.,
dne 3. junija 1933.

Tvrdka Kari Thoma, tovarna svilenih
izdelkov v Mariboru, Mlinska ulica 23,
je z vlogo z dne 29. maja 1933 zaprosila,
da se ji dovoli urediti v obstoječem po
slopju v Mlinski ulici št. 13 bairvamo
ter v ta namen izvršiti Še potrebne do
zidave na parcelah štev. 122 in 123, k.
o. Grajska vrata, kakor je to razvidno
iz predloženih načrtov.
Zbog te prošnje se v smislu §§ 107,
109 in 110, obrtnega zakona, §§ 84. in
89. gradbenega zakona ter § 73. in si.
z. u. p. odreja komisijski ogled in ob
ravnava
na sredo, 14. junija 1933. ob 15. uri
s sestankom na kraju samem v Mari
boru, Mlinska. ulica 13.
Načrti barvarne in nameravanih do
zidav so do dneva komisijske obravnave
interesentom na vpogled pri podpisa
nem uradu. V tem roku je pri istem
uradu vložiti eventualne ugovore proti
nameravani ustanovitvi barvarne. Naj
pozneje pa je te ugovore predložiti na dan
komisijske obravnave vodji komisije.
Poznejši ugovori se ne bodo upoštevali,
temveč se bo o.projektu odločalo neglede
nanje, kolikor ne bo javnih zadržkov.
Interesenti se vabijo, da se obravnave
udeleže.
Mestno načelstvo v Mariboru,
dne 30. maja 1933.
Mestni načelnik:
. •
dr. Lipoid s. r.
* '
Si 96/3.
1459—3—2

Dražbeni oklic.

At'

Konkurz, ki je bil razglašen s skie«pom o,pr. št. S 17/31—3 o imovini prezadolženca, se odpravlja, ker je bila
razdeljena vsa masa (po 151 k. z.).
Okrožno sodišče v Ljubljani, odd. III.,
dne 28. maja 1933.
*
573. •
Por 13/33-2
1526

572.
S 17/31—107

Odprava konkurza.

Razpis službe.

Stran 244.

Štev. 47..

z dne 22. maja 1933., S. br. 7033, se
razpisuje služba sekundarnega zdravni
ka VIII. skupine ali zdravnika-pripravnika v bolnici za duševne bolezni v No
vem Celju.
Prošnje, pravilno kolkovane in oprem
ljene z dokazili o izpolnjenih pogojih za
sprejem y državno službo (§ 3. uradn.
zakona) in o dovršeni zdravniški pri
pravljalni službi (stažu), je vložiti pri
upravi umobolnice v Novem Celju, p.
Žalec, najkesneje do 15. junija 1933.
Bolnica za duševne bolezni v Novem
Celju,
dne 31. maja 1933.
*
Štev. 7728/1207-1933.

1466—3—2

Razglas o licitaciji.
Mestno načelstvo v Mariboru razpi
suje za izvršitev tapetniških in steklar
skih del pri gradbi poslopja za carin
sko pošto in carinske urade na glav
nem kolodvoru v Mariboru
III. javno pismeno ponudbeno licitacijo
na dan
13. junija 1933. ob 11. uri dopoldne
v sobi štev. 5 mestnega gradbenega
urada v Mariboru. Pojasnila in ponud
beni pripomočki se proti plačilu napravnih stroškov dobivajo med uradni
mi uradi istotam, soba štev. 3.
Ponudbe naj se glase v obliki popu
sta v odstotkih (tudi z besedami) na
vsoto odobrenega proračuna, ki znaša:
1. za tapetniška dela . Din 24.553-—
2. za steklarska dela • Din 168.273-88
Skupaj Din 192.826-88
Pri II. licitaciji je bil dosežen za ste
klarska dela popust 0-5% na cene urad
nega proračuna..
Ponudbe je kolkovatd po § 9. zakona
o izrpremembah in dopolnitvah zakona
o taksah z dne 25. marca 1932., >Službene novine« br. 70/XXIX z dne 26.
marca 1932.
Podrobnosti razpisa so razvidne iz
razglasa o licitaciji v »Službenih novinah« in na razglasni deski mestnega
načelstva mariborskega.
Mestno naželstvo mariborsko
v Mariboru, dne 27. moja 1933.
Mestni načelnik:
dr. Lipoid s. r,
*
Opr. §t. 607/1—1933—11. 1522

Razpis.
Okrožni urad za zavarovanje delavcev
v Ljubljani ponovno razpisuje v smislu
§§ 11. in 42. službenega pravilnika za
nameščence
eno mesto kategorije A položaja
VII. konceptne stroke.
Za to mesto je predpisana popolna
pravna fakultetska izobrazba. Posebno
se se zahteva, da ima prosilec gladek
koncept in da zadostno pozna jugoslovensko in mednarodno socialno-poiitično zakonodajo in literaturo.

Službeni prejemki, kakor tudi vse
ostale službene pravice in dolžnosti so
razvidne iz službene pragmatike. Last
noročne spisaniLm prošnjam je priložiti:
krstni list, domovnico, poročni list, roj
stne liste otrok, šolska izpričevala, iz
pričevala o dosedanjih službah, nrav
stveno izpričevalo, vojaška iapričevala
in zdravniška izpričevala: eno o spil os
nem zdravju in eno od specialista za tu
berkulozo ali javnega dispanzerja, da
prosilec ni bolan ' za tuberkulozo.
Prošnje je vložiti pri podpisanem ura
du v Ljubljani, Miklošičeva c. 20, soba
205, do vštetega dne
30. junija 1933.
do 12. ure. Kesneje došle in nezadostno
opremljene prošnje se ne bodo upošte
vale.
Okrožni urad za zavarovanje delavcev
v Ljubljani,
dne 3. junija 1933.

*

Narodna banka I486
kraljevine Jugoslavije

Razne objave
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Vabilo
*
na XII. redni občni zbor, Jiki ga bo imela

Tovarna klobukov »šešir« d. d.
v škofji Loki,
dne 24. junija 1933. ob 11. uri dopoldne
v sejni dvorani Zadružne gospodarske
banke d. d. v Ljubljani z naslednjim
dnevnim redom:
1. Poročilo o. poslovanju v letu 1932.)
predložitev bilance kakor' tudi raču
na izgube in 'dobička z dne 31. de
cembra 1932. in zadevni predlogi
upravnega sveta.
2. Poročilo nadzorstvenega sveta in po
delitev absolutorija upravnemu svetu.
3. Volitev članov upravnega svete.
4. Slučajnosti.
.i:
Občnega zbora se smejo udeležiti ofli
delničarji, ki so položili pri blagajni Za
družne gospodarske banke d. d. v Ljublja
ni ali Ljubljanske kreditne banked, d. v "
Ljubljani tri dni pred zborovanjem vsaj ^
deset delnic z nezapadlimi kuponi vred- '
Na občnem zboru daje vsakih deset del
nic po en glas.
V Ljubljani, dne 7. junija 1933.
Upravni svet.
*
1635

Stanje 31. maja 1933.
Aktiva.
Dinarjev
Metalna
podloga . 1.907,250.222.96 ( - 6,771.866-43)
Devize, ki ni
so v podlogi 34.532.973-05 (— 958.909'32i
Kovani no
vec v niklju 247,662.706-— (+40,413.395—)
Vabilo
љ
Posojila . . 2.324,939.490-39 ( + 361.030-64) na ХШ.
redni
občni zbor»
Vrednostni
papir," . . 16,451.200-ki ga bo imela
Prejiniipredtiskarna »Sava« d. d. v Kranj' 1
lemi državi 1.813,749.132-61 (+ 208.381-19)
v torek, dne 27. junija 1933. ob štirinaj'
Začasni predsti uri v tiskarniäkih prostorih г n fl '
jemi gl. drž.
älednjim
blagaini . 600.000.000'—
dnevnim redom:
Vrednosti re1. Poročilo upravnega sveta o posi0*,
zervn. fonda 58,003.769-60 (—
77.600--)
Vrednosti
vanju v letu 1932. in predložitev bilanc*
ostalih fon
za leto 1932.
dov . . .
7,925.114-72 (—
300'-)
2. Poročilo nadzorništva.
Nepremični
3. Odobritev bilance za leto 1932. & 3
ne . . . . 169,499.677-56 ( + 27.915-22)
Razna aktiva 73,469.475-89 ( + 9,061.138.41) sklepanje o predlogu upravnega sveta o,
razdelitvi čistega dobička.
7.242,483.762-78
4. Volitev predsednika, podpredsed
nika,
kakor tudi treh do petih Slan*'
Dinarjev
Pasiva
upravnega sveta,
Kapital . . 180,000.000-—
5. Volitev treh članov nadzorništva.
Rezervni
6. Slučajnosti.
77,948.671-20
fond . . .
O p o m b a : Po § 26. pravil daje vsa
9,700.624-71 ( +
Ostali fondi
9.898'-)
kih 10 delnic pravico do enega glasuNovčanice v
obtoku. . 4.453,385.956-— (+82,475.795-—) Po § 27. imajo glasovalno pravico &*
občnem zboru oni delničarji, ki založe
Obveze na
pokaz . . 943,893.678-98 (-62.703.580-81) najkesneje osem dni pred občnim zbo
Obveze z ro
rom delnice, katere, tvorijo podstavka
kom . . . 1.286,021.124-25 (-10,470.000-—) za njihovo glasovalno pravico, pri bH**
Razna pasiva 291,583.708:64 (+82,941.071-92) gajni družbe.
7.242,488.762-78
V Kranju, dne 7. junrja 1933.
Upravni sv»*Obtok In ob
veze . . . 6.397.279.633-98
*
Celotno kritje . . . 35-88°/,,
l61
Kritje v zlatu . . . 33-27°/,
Objava.
°
Izgubil sem dovoljenje za zaposlenje
Obrestna mera:
v kraljevini Jugoslaviji z dne 19. а&"
DO eskomptu , , , t t • . t . 1Vk% cembra 1931., It. VI. — 28Ш/&, ° 9 i
oo lom bardu t » • • » i » < , 9%
ime: Ipavec Anton, rodom iz .Qrg a r a
pri Gorici., Proglašam ga za neveljav»0'
*
Ipavec Anton s. r.
.

Izdaja Kraljevska banaka uprava Dravske banovine, urednik: Pobar Robert v Ljubljani.
Tiska in zalaga: Tiskarna Merkur v LJubljani; njen predstavnik: O. Micbalek v Ljubljani.

Е&еЕфњ ptežana т geftorkil

KR AL J E V I N A

JUGOSLAVIJA

S L U Ž B E N I LIST
KRALJEVSKE BANJSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE
48.

kos.

V LJUBLJANI, dne 14. junija 1933.

Letnik

IV.

VSBB I N A :
305. Navodila za izdelavo pravilnika o gradbenih taksah.
309. Naredba predstojnika mestne policije v Mariboru o pro
30G. Naredba bana Dravske banovine o zaščiti javnih cest in
metnih prepovedih, omejitvah in ureditvah, na področju
predstojništva mestne policije v Mariboru.
varnosti prometa na njih za Dravsko banovino.
307. Naredba bana Dravske banovine o zaščiti javnih cest in 310. Naredba predstojnika mestne policije v Celju o prometnih
prepovedih, omejitvah in ureditvah ha področju predstoj
varnosti prometa na njih, o miru in snagi za področja
ništva mestne policije v Celju.
". '
uprave policije v Ljubljani, predstojništev mestne policije
,v Mariboru in v Celju dm mestne občane v Pitujiu.
311. Naredba mestnega načelstva v Ptuju o prometnih prepove
dih, omejitvah in ureditvah v mestni občini Ptuj.
308. Naredba upravnika policije v Ljubljani o prometnih pre
povedih, omejitvah in ureditvah na področju uprave poli 312. Imenovanje komisije za pravosodni drž. izpit v Ljubljani.
cije v Ljubljani.
313. Objave banske uprave o pobiranju obč. trošarin v 1. 1933.

Uredbe osrednje vlade.
305.

Navodila
za izdelavo pravilnika o gradbenih
taksah (§ 103. gradbenega zakona).
Vsa mesta in trgi, za katere je po uredbi* v emislu
§ 1. gradbenega zakona uporabljati prvi del tega zakona,
morajo izdelati svoje pravilnike o gradbenih taksah,
predvidene v § 103. gradbenega zakona dn v teh navo
dilih.
•••.....
Takse se dele na tri skupine:
P r v a s k u p i n a : za mesta z nad 50.000 prebi
valci;
'
d r u g a s k u p i n a : za mesta dn trge z 20.000 do
60.000 prebivafoi ia
t r e t j a s k u p i n a : za mesta in trge z manj ko
20.000 prebivalcev..
L,del

do vrednosti Din
od

50,000-50.00Q-—
200,000-—
500,000-—
1,000.000-—
2,000,000-—

. . . . . . . .
1»/«,'
d o Din 200.000'— 1-50 %„
„ „ 500.000-— 2 % o
„ „ 1,000.000-— 2-50 %e
„ „ 2,000.000-— 3%o
„ „ 5,000.000-— 3-50 % .
nad „ 5,000.000'— 4°/
b) Za pregled načrtov in odobritev projektov *za/ovsa
kovrstae predelave, dozidave in druga gradbena dela
po odstavku 5., toč. 4. do 18., čl. 72, splošnih navodil za
izdelavo gradbenega pravilnika, kakor tudi za izdajo grad
benihdovoljenj za takšna gradbena dela ee pobirajo
polovične takse, predpisane za nove zgradbe po prejšnji
točki a).
O p o m b a 1. Proračunjena vrednost takih zgradb
se mora v načrtu vpisati in preceniti po gradbenem od
boru, ki sme zahtevati tudi podroben proračun ali sam
izvršiti oceno, ako vrednost ne bi ustrezala pravemu
stanju.
O p o m b a 2. Pri, vseh teh taksah sme biti naj
manjša osnovna taksa za izdajo gradbenih dovoljenj:

I.
za nove zgradbe Ddn . . . г , 100-—
za predelavo in dozidavo Din . . 8 0 - Gradbene takse po gradbenem zakonu
c) Za izdajo gradbenih dovo
ljenj
za one zgradbe, za katere
(§103.).
ne odobruje projektov občina
1. Za izdajo gradbenega dovoljenja.
marveč drugo pristojno oblastvo,
pobira
občina samo osnovno takso
a) Za'pregled načrtov in'odobritev projekta za po
stavitev vsakovrstnih zgradb po odstavku 5., točke 1. do za izdajo gradbenih dovoljenj.
č) Za izdajo gradbenih dovo
8., čl/ 72. splošnih navodil** za izdelavo/gradbenega pra
vilnika, kakor tudi za izdajo gradbenih dovoljenj za po ljenj za postavitev zgradb zunaj
stavitev • takšnih zgradb, se pobira taksa po Vrednosti gradbenega okoliša, če so taksne
zgradbe predvidene v regulacij
zgradbe, in sicer:
skem načrtu in v uredbi o njega
* »Službeni list« štev. 189/16 к leta 1932.
izvajanju, se pobira zgoraj dolo
•** »Službeni list« štev. 115/16. iz leta 1933.
čena taksa s še 50 % nanjo. .

Skupina
II.
IIL
80-— ,60-—
60'— 40--,
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Skupima
III.
II.
d) Za izdajo gradbenih dovo
ljenj
za postavitev
začasnih
zgradb, za katere se sme .dati
odobritev, se pobirajo takse od
proračunjene vrednosti, vpisane
v projektu, ki pa jo končno ugo
tovi gradbeni odbor
3%
2%
1%
Opomba. Najmanjša osnov
na taksa za takšno gradbeno do
voljenje sme biti Din . . .
. 200'— 150-— 100—
e) Za izdajo gradbenih do
voljenj za mala stanovanja po
§ 46. gradbenega zakona kakor
tudi zadruge slične male zgradbe
v prekatju (na brano), le. ene in
temu slične, se pobira tLksa iz
tega dela pod a) in b) v polo
vični vrednosti. Pri danih olaj
šavah more občina odrediti tudi
manjše takse ali pa takšne zgrad
be oprostiti taks. To velja tudi za
poljedelske, industrijske in druge
slične zgradbe, za katere smatra
občina, da je treba takse zmanj
šati ali pa jih popolnoma izpregledati.
f) Za prošnjo glede izprememb projekta, ki imajo za posle
dico zvišanje vrednosti zgradbe,
se pobira XA vrednosti prvotno
pobrane takse in na razliko zvi
šane vrednosti še polna taksa iz
tega dela pod a) ali b). Ce ostane
vrednost ista ali če se zmanjša,
se plača % takse po taksi, dolo
čeni pod a) ali b).
g) Za izpremembo obstoječe
in po gradbenem odboru že odo
brene zgradbe, se pobira taksa
iz tega dela pod a) ali b), vendar
35-—
2Ó-— 15'—
pa ta ne sme biti manjša od Din
h) Za prijavo predelave in
drugih del po odstavku 4. § 84.
gradbenega zakona in čl... 73.
splošnih pogojev « za izdelavo
gradbenega pravilnika, se pobira
taksa do Din
Ђ0-— 4СГ— 30-i) Za pregled in odobritev
načrta za postavitev ogradnega
zida ob javnih in prometnih uli
3-—
6-—
IO-—
cah od m 1 Din . . . . . .
1-50
3-—
5-—
proti sosedom pa Din . . .
2. Za gradbena dovoljenja s pregledom statičnega računa.
Za gradbena dovoljenja s
pregledom statičnega računa se
pobirajo razen taks za gradbena
dovoljenja, določenih pod 1., še
naslednje takse:
a) Za zgradbe z enostavno
konstrukcijo: leseni stropi, pru
ski svodi ali iz armiranega be- i
tona (masivne plošče ali rebrasti

Za vse skupin«!
stropi) od ш 1 horizontalne pro
jekcije stropa brez ležišč po Din
b) Za zgradbe z zloženimi
konstrukcijami: erkerji, kontinu
irani nosilci, od m s horizontalne
projekcije stropa brez ležišč
po Din
c) Za zgradbe e še bolj zlo
ženimi konstrukcijami: okvirne
konstrukcije in javne zgradbe
od m 2 horizontalne projekcije
stropa brez ležišč po Din . . .
O p o m b a . Na vseh načrtih,
na katerih se mora pregledati
statični račun, mora bitd vpisana
kvadratura horizontalne površine
stropa, čigar statični račun naj
se pregleda.

l'-i

1*50

2"—

3. Za pregled dovršene zgradbe.
Skupina
II. ' III.
Za pregled dovršene zgradbe
in potrdilo, da je zgradba izvede
na po gradbenem dovoljenju in
odobrenem načrtu, se pobira do
50% zneska, ki je plačan za grad
beno dovoljenje. Najmanjša taksa
za ta pregled sme znašati Din . 200--Г
O p o m b a 1. Ta taksa obseza vse preglede v teku dela in
po dovršitvi kakor tudi nagrado
komisiji za pregled dovršene
zgradbe. Za mala stanovanja in
zgradbe male vrednosti, ki jih
določi vsaka občina, se morejo
te takse znižati ali popolnoma
izpregledati.
O p o m b a 2. Za pregled
zgradb, za katere odohruje pro
jekte drugo pristojno oblasrvo
po I. delu, toč. c), se določi ta
taksa tako, kakor da je taksa
plačana po I. delu, toč. a),-b), č)
in d).

150'—

1W—

4. Za pregled in odobritev parcelacijskih načrtov.
Skupina
II.

III.
Za pregled in odobritev par
celacijskih načrtov pri delitvi
zemljišča na dve aid več stavbišč se pobira taksa po obsegu
zemljišča, in sicer:
a) za zemljišča do površine
2.000 m 2 Din
. . . . . . . 150-- 126-- 100-b) za zemljišče do površine
2
od 2.000 do ,5.000 m Dia . . . 250'— 2 0 0 ' - 1 6 0 ' c) za zemljišče do površine
od 5.000 do 10.000 m 2 Din . . . 400-— 800-— 200—'
in za vsakih nadaljnjih 100 m 2
4-—
3--"
5-—
površine po
•
Vsaka začeta stotica se računa
kot cela.

48. boe.
O p o m b a . Poleg teh taiks
smejo občine ob priliki parceli
ranja pobirati tudi takse po wednosti zemljišča, kolikor bi se ta
razlikovala od vrednosti zbog iz
vedene delitve — parceliranja. Te
takse se določajo po precenjeni
vrednosti zemljišča, in sicer: za
vrednost do Din 100.000'— po
2 %, do Din 500.000-— 3 %, do
Din 1,000.000-— 4 % , nad Dim
1,000.000'— 5 % . Pri računu se
mora vzeti odstotek po obsegu
zemljišča, ki se paroelira, taksa
pa se pobira za one parcele, ki
se dejanski odd el ju jejo' in po^
stanejo tako posebna zemljiško
knjižna telesa (stavbišča).

J:
L

и.

nadistoopja Dim ...*,•« » . « . W-m 8Ц-,
в. Za odhod imženjerja-airhitekta k ogledu na zahtevo za->
sebnika:
a) za ugotovitev stanja ^"radr
be (za potrdilo) brez drugega
tehničnega posla, kjer nista po
trebna meritev na terenu j a delp
v pisarni: .
za pol dne dela Din . .' . . 100-— 8Ó-—
,
za ves dan dela Din' . . . 200'— 160-—
b) za ugotovitev stanja zgrad
1
be z delom na terenu in v pisarni:
za pol dne dela Din . . «. 2 0 0 ' - igo-za ves dan dela Din . . ". 400"— 2 4 0 - Ta taksa ne sme biti večja od Din 1Q00-— 600-—
7. Za izdajo potrdila o cenah
•gradbenega "materiala D i n ...,-,, 5 0 '40'II. del.
8. Za potrdilo o lastništvu po
Ostale gradbene takse, ki jih smejo občine sesti, ulici i n številki, kjer se na
haja, kakor tudi da H je posest v
pobirati za gradbena dela.
ožjem ali širšem gradbenem oko1. Za določanje regulacijske
• Hšu ali zunaj njega, bodisi za vse
ali poedine podatke, Din . ., . 50-črte po zapisniku v 2 izvodih:
40-\
9. Za ustno obvestitev n a p i s Skupina
:
meno vlogo o lastništvu posesti,
II.
III.
mejnih merah in odnosu glede,
a) če je pose&t na eni ulici
Din .
' . . . 200'îëo-— loo-— regulacije za poedino posest, ko
likor občina.razpolaga s podatki,
b) če je posest na več ulicah,
po Din"
. . 30—
od vsake nadaljnje ulice po Din 100-— 80-— 60'Z5'—
'
2. Za dajanje nivelacijskih
10. Za izdajo odobritve na
podatkov razen regulacijske črte
vloge zasebnikov,- da kopirajo
še po 50 % takse iz toč. 1.
skico poedinih posesti, zav^ako
3. Za priobčitev regulacijske
parcelo po Din . . . . . .
. 50—' :40—
in nivelacijske črte.
• - 11. Za izdajo overjenih skic.
Za zemljišče, kd s e n a m e r a v a
za posesti:
parcelirati, e mejami aemljišča
a) do 1000 m 2 po Din . . . 100—
80—
in vrisanimi regulacijskimi črta
b) od 1.000—5.000 m 2 po Din. 200'— 150—
mi t e r potrebnimi višinskimi ko
c) od 5.000—10.000 m 2 po Din 4oT>— 3 0 0 : tami terena po zapisniku v 2
б) nad' 10.000 m 2 za .vsakih
2
izvodih, po potrebi s posebnim
1.000 m še po Dim . . . .
. 60'— 40-—
situacdjskim načrtom v 2 izvodih:
12.
Za
overitev
p
o
zaseb
do 2.000 m 2 Din . . .
. . . 200-— 1 6 0 - 1 0 0 - niku kopirane skice parcelacijod 2.O0O m 2 do 5.000 m 2 Din . . 400-— 300-— 200-— skega načrta za vsak izvod p o
2
2
od 5.000 m do 10.000 m Din
eoo-— 400 — 200*— Din
2
50'— 40-—
in za vsakih nadaljnjih 100 m
13. Za meritev posesti, k i Se
po Din
' .
2-—
niso premerjene, (za odhod imzeRazen tega se plača • za delo
njerja-geometra
in pomožnega
na terenu, če je potrebno, teren
osebja):
ska taksa po tem pravilniku iz
a) v g r a d b e n e m o k o 
točk 6., 13., 14., 16., 17., 18. i n 21.
l
i
š
u
:
,
poleg stvarnih stroškov za upo
za pol.dne dela na terenu Dim . 100-rabo materiala.
80'za en dam dela na terenu Din . 200-4. Za izdajo potrdila o legi
160-posesti po regulacijski in nivelab) z u n a j
gradbenega
okoliša :
cijski črti, o obsegu posesti,
mejnih merah za vse ali po- .
za pol dne dela na terenu Din . 150-.
120edine podatke Din . . . . . 100--* 80?za en dan dela na terenu' Din '. 30Ö-240;&oZa odhod na mesto samo dor ; ;
14. Za zamejničenje posesti in
dàtek na terensko delo po de-" ; ;. : , : , ,
določitev mej proti soseMom, za
jamskih, stroških.
odhod inženjerja in p o b o ž n e g a
5. Za izdajo overjenih kopij
osebja:
.;
odobrenih projektov za zgradbe n a
a) za posesti v gradbejnein
zahtevo zasebnikov od vsakega
.okolišu za e n d a n dela Din"V > 20^^160-—

HL
60-,
•

60120-

120150300"
3Ö--

30'—

20"

.30'

AVISO200-.

80--

301—

60*120*-

10Ò'200'-

120 —
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II.
III

Skupina
III.
II.

splošnih navodil za izdelavo grad
b) za posesti zunaj gradbe
benega pravilnika) in za erker.je
240-—
200*300-—
nega' okoliša za en dan dela Din
in verande (čl. 30. splošnih na
16. Za napravo kopije zapis
vodil), določi vsaka občina pose
40*— 30-nika o regulaciji in nivelaciji Dia SO—
bej po vrednosti zemljišča.
16. Za postavitev vsakega
26. Za vsak gradbeni komi
mejnega kamena na posesti radi
sijski ogled na mestu samem nezamejitve:
glede na višino ali velikost zgrad
30'50-— 4 0 - a) v gradbenem okolišu Din
be v tehničnem, pravnem, zdrav
b) zunaj gradbenega okoli
stvenem ali drugem oziru javne- .
100"— 80-— 60-ša Din
ga interesa, kakor tudi za komi17. Za postavditev vsakega
. sijski ogled — javno razpravo po
mejnega železnega klina ' za
§ 89. gradbenega zakona Din . 100'— 8 0 — .. 60-—
IO— iooznačbo meje po Din
. . . . 10*18. Za postavitev vsakega
26. Za prošnjo privatnih last
lesenega kolca pri zamejničevanikov radi izprememibe regula- .
5—
5*5*nju po Din ' . . . . • • • •
cij&kega načrta v privatnem inte:
resu se določi za delo občine kot
O p o m b a . Potrošeni mate
,oblastva in veščakov taksa po
rial se plačuje kot dodatek po
stvarnih stroških skladno s taksa(stvarni ceni, kar se izpričuje z
r
računom
pristojnega
organa
mi, dolooenimi v tem delu.
skladno s toč. 15., 16., 17. in 18.
O p o m b a. Mala stanovanja
19. Za zemljiškoknjižni vpis
po § 40. gradbenega zakona in
odobrenega parceliranega zem
3 0 — zgradbe siromašnih prebivalcev,,
ljišča od vsako parcele po Din . 50*— 40-—
če vrednost zgradbe ne presega
20. Za vsako večje delo nad
Din 5000:—,. more občina opro
, en dan glede kateregakoli pred
stiti vseh navedenih taks ali do
meta" dnevno po: .
ločiti druge nižje takse. To.velja
160'— 120-a) v gradbenem okolišu D iđ 200-tudi za gospodarske industrijske
b) zunaj gradbenega oko
in druge slične zgradbe, za ka
240-- : 150-liša Din
"• • • • 300-tero, smatra občina, da s e , t e
21. Za odhod inženjerja-geotakse znižajo ali popolnoma izmetra radi premere posesti za na
pregledajo.
pravo tapije (situacijekegä'načrta
za,kataster i n zemljiško knjigo)
III. del.
za en dan dela:
a) v gradbenem okolišu Din 200-— 160--Г 120
Nagrade članom gradbenega odbora in komi
b) zunaj gradbenega oko
sije za ogled — javno razpravo.
2A0r-*- 160*
liša Din ' ; . . . • • • • • 300-—
Za-vse skupine
22. Za izdajo
overjenega
:
100-— 80-— 60'
1.
Vsakemu
članu
gradbene•
<
prepisa tapije Din -V . i . ••
' •"' •
%
50-— 40-— 30
ga odbora pripada nagrada za . . ..
in za vsak drug izvod še po Din
pregled projekta za nove zgradbe
- . O p e m b a . - Vse te takse
ali. dozidave,. prezidave itd. ka..•:.•'•!
veljajo za ona mesta in trge, kjer
; kor tudi za paroelaoijske načrte,
še ni katastra in zemljiške knji
in-sicer od vsake seje, kateri je
ge, in kjer ni drugih odobrenih
prisostvoval, največ po Din . '.
100"—
t à i s za te- vrste dela.
23. Za zavzetje trotoarja, tr. . ; 2 . Vsakemu članu gradbene- .
. '. .
gov ali ulic za začasno skladanje
ga odbora pripada nagrada za.
- v
••-.••'"'•
gradbenega materiala, za barake
vsak komisijski pregled dovrše- .• '• ':
pri gradnji in za postavitev odrov,
ne zgradbe neglede na velikost .
se.sme pobirati taksa pò nasled-1
zgradbe, največ po Din . . .. ; . .
20-—
njem:
3. Vsakemu članu komisije:
a) za glavne ulice aii. trge v
za ogled — javno razpravo na te^ '•'
1-— od m2 za 1 dan
gosfem naselju po Din . . ,., •
renu bodisi v tehničnem, prav-:,
b) za stranske ulice in trge
nem, zdravstvenem ali kakršnem-: ''••;••
v gostem naselju po Dih . . . 0-50 » M 5» »> 5»
koli drugem pogledu itd.,,pripada
I c) za ulice in trge y srednagrada največ Od vsakega pred
njem naselju ,po Din . . • • . Ò-30 »» » » И »
meta po Din .
'- BO'-*č) za ulioe v redkem naselju
4.
Delovodji-tajniku
g^adbe*
":
po Dili
'".'"•<" 0-16 M 1> 1> ' M n
nega odbora, odnosno njega na' '"'..".""
24. Takse za zavzetje presto
mestniku ali tehničnemu refe.'V.
pa ulične črte po trgovinskih iz
rentu pripada nagrada kakof- čla^ '-' ••••
•
'' ' •
' •-' ' ' ! .' '
ložbah in rizalitov pri zgradbah
nom gradbenega odborai'
.; •
,.* ' ;
na ulicah ali trgih. jčL25.,odet;2. ž
•

*

1

...'

48. kos.

SSI

5. Občinskemu inženjerjustatičarju, ki pregleduje statične
račune in kontrolira konstrukci
je na mestu samem, kolikorkrat
je potrebno v teku dela pred po
polno dovršitvijo zgradbe, pripa
da nagrada za vsako zgradbo. ;.s •
statičnim računom po Din 50'—2
od enega nadstropja in do 130
m
:
nadstropneipovršine,
čez
to
pa
za '
vsakih 100 m2 po Din 20-—. V to
nagrado je vračunam tudi dovoz
do zgradbe.
6. Občinskemu inženjerju-;
geometru, M obeležuje regulacij
ske in nivèlacijske črte in kon-.
trolira na terenu, od vsake zgrad*
; be po Dip.'.. . .« '. . . . . .,,

I.

"Skupina
II.
'

ra.

č) one zgradbe in. zemljišča, z& katera občinski
odbor določi, da se popolnoma ali delno opraščajo takse.
2. Poleg taks, predvidenih e tem pravilnikom, se pla
čujejo tudi vse državne, banovinske in druge takse za
postavitev zgradb in uporabo zemljišča-ter takse, ki bodo
z zakonom predpisane.
, 3. Tu določene gradbene takse veljajo kot največ
dopustne. Občine morejo po krajevnih razmerah, potre
bah in plačilni zmožnosti lastnikov zemljišči kjer stoji
zgradba, te takse tudi znižati.:
- 4. Za ona mesta in trge, ki nimajo regulacijskega
načrta, se ne smejo odrejati takse; M-eô v zvezi z regu
lacijskim in nivelacijsMm načrtom.
б. Izdelani pravilniki se morajo predložiti v treh izvodih banski upravi, odnosno ministrstvu financ, ki zasliši ministrstvo za gradbe v zmislu § 103. gradbenega
zakona.
. . .

20У1. del.

I V . đ e t

;

•••! '

' •
' -•••••••

Postopek.

Stopanje v veljavo.

Pratflniki o gradbenih taksah, ki' jiK izdelajo po1. Vse gradbene in ostale takse*; določene v I. in edane občine, stopijo v veljavo, ko jïh odobri ministers
;
;
IL jielu tega pravilnika, pobira • občana, od prosilca ob ïmance v sporazumu z ministrom 'za-gradbe in ko se obvložitvi prošnje, kolikor se more "taksa,., tako j ugotoviti, javijo na običajni način ali v službenem listò«'dotične
občine ali banovine.
sicer.pa kesnèje pq,zračunanju alidovršenem delu.
i. Vse. takse in stroške po pravilniku določa občina
V Beogradu, dne 7. marca 1983.
! •
P°, ;ê .1Q5-, gradbenega, zakona z odlokom, ki ga viroči pro
M.
G.
Bar.
3596.
.
'
., -• "'
silcu "za izplačilo. Dokler takse niso plačane, občina o
,.-..•_
Pomočnik.
predmetu ne sme poslovati niti sprejeti kakršnekoli pi
„ •. ; ministra za gradbec•
' •••-. ,
smene vloge.
. . . . . : . . . Mih. Knežević & r„ ••-";. >
3. Takse izterjava občina po,§ 104. gradbenega za
kona, če se iz katerihkoli razlogov taksa ne plača.
4. : Vse pobrane takse. še. odvajajo
.V' regulacijski' fond
občine.'1 •••
' "•; _'••'•
'-; <>•-• ••'••' •..••te
.<• '.'','"•.'
"•'-'';''
5.•Nagrade članom gradbenega' òdfoorà,'določene v i V. No. 1847/2. „/' . "
III. delu teh navodil, članom komisije za ogled in druge
i e
^ 0 * ^ ^ Р 0 * 1 'tatóter zafìnance^
preglede zgradb po tem pravilniku, kakor tudi- nagrade пи,„!г *f • %
tehničnemu osebju, izplačuje občina iz pobranih taks po odlokom br. 360 z dne 1. februarja 1933.. AEniötrstvo za
pravilniku v mesečnih plačilnih računih, ki jih pripravi gradbe je odredilo, da se morajo občine pri sestavljanju
delovodja-tajmik gradbenega odbora ali po občini do teksmh pravilnikov ravnati po prednjih navodilih, sibér
ločeni organ, ki opravlja posle delovodje gradbenega ministrstvo za grad.be in ministrstvo za finance pravilni:
kov ne boste odobrili. Po krajevnih razmerah fo.potrebah
odbora. •
' .' •••
'•
:
se
takse, navedene.v navodilih, znižati ali spregle
6. Preostale vsote od pobranih taks se smejo trošiti datismejo
nikakor pa ne zvišati. Radi lažjega pregleda marajo
samo za osnovanje gradbenega odbora, občinskega grad bitrteksne postavke predpisane v istem redu,:kakoT^
benega oddelka po gradbenem zakonu, za izdelavo regu navedene v navodilih.
•,-••.
,. .
lacijskega in nivelacijskega načrta in za popravo ulic, ki
so bile poškodovane ob priliki gradnje ali poprave
zgradbe.. • ..•/•..•;-• •
•
,..r.'- ; 'V.-.' "•' Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 3. junija 1933.
•
. 7. V mestih in trgih, kjer občine nimajo svojih teh
ničnih oddelkov, se pobirajo takse iz I., II. in III. dela
Za baina:
toliko, kolikor je potrebno za delo pristojnega tehničnega
' . ' '
' pomočnik
organa, ki mora opravljati posle po gradbenem zakonu.
'."''..
$i. Pirkmajec s. r. ,'.' •.'.''.
v. dei. '' " " j!,";,.;, " . . ' . , .

Zaključne odredbe.
Ì: Vseh prednjih taks se opraščajo:
a) kraljevski dom,
b) državne in samoupravne pravne usfanov©,
c) nova zgradba, kadar se mora po oblastveni, od
redbi ali zbog višje sile graditi^ ali stara predelati in.

*№

,4& Bofc
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Begove uredb«.

Laetoiki ali posestoiM zemljišč ob Javnih cestah ne
smejo saimolastno ovirati odtekanja vode z javne ceste
ali iz cestnih jarkov na zasebno zemljišče.
.

306.

Člen 6.

Naredba

Postavljanje zgradb.
Brez dovoljenja banske uprave se ne Smejo posta
viti bliže nego 4 m od snimanje meje cestnega zemljišča
poleg zgradb in naprav po § 1. zakona z dne 5. decembra
1931., »Službeni list« štev. 616/81 iz leta 1931., vobče
nikakšne zgradbe, kolikor zakoniti predpisi ne določajo
drugače.
'
Člen 6.

II. No: 9720/1.

bana Dravske banovine o zaščiti jav
nih cest in varnosti prometa na njih
za Dravsko banovino.
(Občni cestni red.)
Na osnovi čl. 66. in 67. zakona o notranji upravi pred
pisujem:
.

1

:•••'

.

Zaščita javnih cest.

Odprava nedostatkov.
AJco se nedostatki pO čl. 1., odet. 3., in po 81. 3. ne
odpravijo v navedenem roku in nedostatki ; pò ci. 1.,
odst. 1., 2. in 4 ter po členu 4. na poziv pristojne cestne
uprave, se postopa po odredbah •§ 1. zakona z dne 5. de
cembra 1931., >Službeni. ldsk štev. 616/81 iz leta 1931.
Po istem zakonitem predpisu se postopa v primeru čl. 5.
te naredbe.
. Člen 7.

Člen 1.
Žive meje, nasadi, grmovje, drevje in ograje, skla
danje materiala.
2ive meje, nasadi in grmovje,'ki stoje bliže ko 2 m
od zunanje meje cestnega zemljišča, ne smejo segati više
Zapora cest ob popravilih in gradbah.
nego 1*50 m nad cestni nivo in se morajo obsekati ali
Ob večjih popravilih ali gradbah na javnih'cestah
obstriči, kadar presežejo to višino.
sme
pristojno oblastvo občne uprave prve stopnje, nà
Nobena ograja, nasad ali druga naprava v razdalji
50 m od železniških križišč, dalje ob cestnih . križiščih predlog cestne uprave_začasno zapreti določeni del ceste
ter ob 'ozkih ovinkih ne sme zastirati preglednosti kri in speljati promet nà sosednje ceste. Prepoved se ožbaci,
na obeh koncih zaprte cèste s predpisanim mednarodnim •
žišč in ovinkov.
...).•:••-,
Drevje in vejevje ne sme segati v zračni prostor znakom.
Člen 8.
.-......'
cestnega zemljišča, niti ovirati prometa ali zastirati pre
gleda na javni'cesti. Drevje in vejevje, ki visi na zem
Delà ob cestah.
ljišče javne ceste, ovira promet ali zasidra pregled, se
Dela, ki morejo promet na javni cesti posredno ali
mora brez poziva odstraniti v roku šestih mesecev od
neposredno ogrožati, kakor odvajanje vode, razstreljeyadne, ko dobi ta naredba obvezno moč.
nje kamenja, spuščanje hlodov, izkopavanje in slično se
Bliže ko 1 m od zunanje meje cestnega zemljišča se
'
brez dovoljenja, cestne uprave ne sme skladati «les, ka smejo neglede na oblastveno dovoljenje, potrebno po
menje, opeka in dirug material.)Na mestih, označenih v drugih predpisih, izvrševati le z dovoljenjem .pristojne
drugem odstavku tega člena, se material nikdar ne sme cestne uprave.
Člen 9.
skladati tako," da bi zastiral preglednost kriziäöw in
ovinkov,
Zaščita mostov.
'Člen" 2..
Oranje ob cesti.
V razdalji pod 4 m od zunanje meje cestnega zem
ljišča se ne sme orati v smeri proti cestišču,' marveč samo
vzporedno s cesto.
Člen 3. .
Ograje iz bodeče žice.
Ob Javnih cestah bliže ko 1 m od zunanje meje cest
nega zemljišča je tudi v krajih z odobrenimi regulačnimd
načrti prepovedano postavljati'ali vzdrževati proti cesti
nezavarovane ograje iz bodeče žice. Ograje, ki so po
stavljene proti temu predpisu, se morajo odstraniti v
šestin mesecih od dne, ko dobi ta naredba obvezno moč.
Člen 4.

x

Odvajanje vode.
Vođa s streh ali'zasebnih zemljišč" se sme odvajati
v cestne jarke samo s privolitvijo pristojne'cestne uprave.

Pristojna cestna uprava sme predpisati za posamezne
mostove, posebno za lesene, najvišjo- dovoljeno težo vozil
:
in tovorov. .
:••••''•
IL

Splošni predpisi za cestni promet.
Člen 10.
Določitev pojmov.
J a v n e ' c e s t e so one ceste in trgi z objekti na
njih, ki so vsakomuT dostopne za promet in uporabo po
zakonitih predpisih.
G l a v n e c e s t e so one, ki služijo medkrajevnemu
prometu, zlasti državne, y mestih- pa daljše in prometnejše ceste, ki vodijo skozi mesto ali vežejo njegove dele.
Ostale so stranske.
Kot n a e e l j e ' n i k r a j i v emielu te naredbe.;se
smatrajo mesta, trgi in vasi, dokler so zemljišča vsaj .še
na eni strani ceste zazidana.

48. Jkoe.
V o z i š č e je oni del ceste, ki je namenjen za vozni
promet.
H o d n i k i i n p e š p o t i so oni deli oeste, ki so
namenjeni za pešce in so oddeljeni od vozišča z robniki
ali na drug viden način. Pešpoti so dalje vsi oni poti, ki
že po svoji namembi ali naravi morejo služiti samo
pešcem.
V a r n o s t n i o t o k i so z robniki od vozišča od
deljeni deli ceste ali trga, in so namenjeni varstvu pešcev
ali usmerjanju prometa.
S t o j i š č a so deli cest ali trgov, kjer se smejo
p'ostavljati vozila za,daljši čas, posebno prostori za izvoščke, avtobuse in za parkiranje.
V o z i l a v smislu te naredbe so vsa prometna sred
stva, ki služijo za prevažanje oseb ali blaga in ki jih
gonijo motorji, vlačijo živali ali poganjajo ljudje, kakor
avtomobili, motorna kolesa, vpTežni vozovi, sani, bicikli
in ročni vozovi. Naredba se nanaša tudi na pešce, jezdece
in na gonjo živine.
V p r e ž n a v o z i l a so ona, ki jih vozijo živali ali
ljudje. Sem se ne prištevajo bolniški in otroški vozički.
M o t o r n a v o z i l a so cestna vozila, ki jih gonijo
motorji in niso vezana niti na tir, niti. na električno na
peljavo.
T o v o r n a v o z i l a so vozila, ki so po svoji iz
delavi in ureditvi namenjena za prevoz blaga in tovorov.
T e ž k a m o t o r n a , v o z i l a so ona, ki presegajo
z lastno težo in tovorom 3500.kg..
;• G o s p o d a r s k i v o z o v i 8 o oni, ki služijo kme
tijstvu ali za prevoz kmetijskih in gozdnih proizvodov za
lastno hišno in gospodarsko porabo in ne vozijo ven iz
občine ali krajevnega okoliša gospodarstva.
U s t a v i t i pomeni prekiniti tek vožnje.
P o s t a t i pomeni ustaviti samo za čas, ki je po
treben za vstopanje ali izstopanje, za plačilo voznine in
za nalaganje ali zlaganje manjših količin blaga ali posa
meznih kosov in slično.
.•i, P a r k i r a n j e pomeni puščanje vozi] na cestah,
trgih in drugih javnih prostorih za daljši čas ko za
opravila iz prejšnjega odstavka.
i

Člen 11.
Uporaba javnih cest.

'

Preobkladamje vprežne živine se kaznuje kot trpin
čenje živali,
'
Člen 13.
Posebno previdna vožnja.
Vsa vozila morajo voziti počasi in s povečano pre
vidnostjo:
1. po mostovih i n u r e d železniškimi prelazi;
2. pri vožnji z ene ceste na drugo, pred cestnimi
križišči in čez nje;
3. pri vožnji iz ozkih ali stranskih ulic na glavno
cesto, iz dvorišč, vež, garaž in z zemljišč na cesto in
obratno;
4. na nepreglednih ovinkih, v ozkih ulicah in ob
gostem prometu;
5. pri vožnji po strmih cestah in ulicah navzdol;
6. pred šolami, kadar prihajajo ali odhajajo otroci,
pred cerkvami, kadar gredo večje množice ljudi v cerkev
ali iz cerkve, pred bolnišnicam^ na sejmiš^h ob tržnih
dneh, ob prahu in deževju in pri srečavanju;
7. kadar so na cesti vojaške čete, sprevodi, proce
sije, pogrebi in slično. V takih primerih je treba že pred
sprevodom ustaviti, ako ga ni mogoče varno in brez •
motenja prehiteti.
Omejitve glede brzine ne veljajo za gasilna In rešil
na vozila v nujnih primerih, vendar pa morajo tudi ta
vozila voziti z največjo previdnostjo.
Člen 14.
Obzirnost proti slabotnim in ob plašenju živali.
Voznik mora biti posebno obziren na pešce, ako se
zbegajo, na stare ali pohabljene osebe, in na osebe, ki
se jim pozna, da so gluhe ali slepe.
Isto velja, ako se plašijo živali. •
Člen 15.
Vožnja n a ovinkih.
Prepovedano je rezati ovinke.
Pri vožnji v mestih se mora ob. zavoju iz ulice v
ulico na desno napraviti ozek lok po možnosti tik okrog
vogla, ob vožnji v ulico na levo pa velik lok, tako da
ostane vozilo vedno na desni strani v smeri vožnje.

Za vožnjo vz vsemi • vrstami vozil, tudi za bicikle,
za ježo in gonjo živine je namenjeno samo vozišče,
člen 16.
dpčim so hodniki, pešpoti, javni nasadi, parki, drevoredi
in sprehajališča le za pešce. Izjemno more dovoliti upo
Srečavanje.
rabo pešpotov za bicikle ali ročne vozičke na določeni
^ Pred srečanjem se mora vsako vozilo umakniti po
progi pristojno sresko načelstvo, uprava policije ali predetojništvo mestne policije po zaslišanju pristojne cestne možnosti daleč na svojo desno stran.
uprave, v mestu Ptuju pa mestno-načelstvo (čl. 101., zad
Člen 17.
nji odstavek). To se mora razglasiti na krajevno obi
čajni način.
Prehitevanje.
Člen 12.
Prehiteva se na levo.
Prehitevati je dovoljeno samo tedaj, ako ni ogrožena
Tovor.
varnost osebe in. imetja, ako prednje, vozilo vozi v ko
Tovor bodi naložen in pritrjen tako, : da ne. more raku ali z manjšo bTzino, ako je pred njim dovolj pro
Casti Ž vozila in da ne povzroča prevelikega ropota. Ne stora in je cesta pregledna in ne prihaja v bližini na
sme se vleči po tlèh, niti ne smejo sedeži in drugi pred- sproti nobeno vozilo. Voznik prednjega vozila ne sme
meti, štrleti čez širino vozila ali tovora.
preprečiti prehitevanja, temveč se mora na znamenje
Ce sé tovor prevrne ali deloma pade z vozila, ga umakniti popolnoma na desno stran. Na ovinkih, voglih,
mora voznik takoj dvigniti ali pobrati. Kadar to ni mo križiščih, mostovih, v ozkih ulicah in povsod, kjer je
goče, mora poskrbeti, da se né ovira promet in da se vozišče z nasproti prihajajočimi vozili zoženo, se ne sme
preprečijo nezgode.
prehitevati. Prehitevati se sme le s primemo brzino.

48. kos.

ш
Ko se prehiti, mora vozilo kreniti zopet na svojo desno
stran, in sicer tako, da ne ograža zaostalega vozila.
.Člen 18.

*
Obračanje.
Obračanje vozil na ovinkih, voglih, križiščih, na mo
stovih, na nepreglednih, ozkih in strmih cestah je pre
povedano; drugod je dovoljeno le takrat, če se radi tega
ne ovira redni promet.
Pri obračanju in pri vožnji nazaj se mora postopati
z največjo pazljivostjo na ostali promet in se morajo
dajati predpisana znamenja.

Drugod odredi stojišča avtobusov in izvoščkov pri
stojno obrtno oblastvo sporazumno z občino, prostore za
parkiranje pa občina. , •
Kjer so vozila postavljena v strnjeni vrsti, zadošča,
da imata prižgano malo luč prvo in zadnje vozilo,
Člen 23.

Puščanje vozil na cesti ponoči.
Čez noč puščati vozila na cesti je prepovedano. Če pa
mora vozilo zbog nepremagljive ovire ostati na cesti, •e
mora spraviti na skrajni desni rob vozišča in mora ob
držati predpisano luč.
'
Člen 24.

Člen 19.

Vstopanje in izstopanje međ vožnjo.

Vožnja v tesnih ulicah.
V ulico, kjer ni prostora za dvoje vzporedno vozečih
vozil, je dovoljeno kreniti šele, kadar se voznik u veri,
da ne prihaja nobeno vozilo nasproti. Ako se v takih uli
cah sreča dvoje vozil, se mora prazno vozilo ogniti natovorjenemu na skrajno desno stran vozišča in tamkaj
stati toliko časa, da odide natovorjeno vozilo. Če ni pro
stora za dvoje vozil niti na ta način, se mora prazno ali
lažje vozilo peljati ali poriniti nazaj. Če sta pa obe vozili
prazni ali obe natovorjeni, se umakne nazaj-ono, ki ima
bliže do izogibališča.
Člen 20.
Izvoz n a cesto.
Kjer bi bila drugače varnost ogrožena, je dovoljeno
voziti iz dvorišč in drugih izhodov na cesto le tako, da je
pri izhodu oseba, ki opozarja na bližajoče se vozilo in
pazi tudi sicer na. varen izvoz. •
Člen 21.
Postajanje.

•

• Prepovedano je med vožnjo vstopati ali skakati na
vozila ali z njih, kakor tudi obešati se zadaj'na vozila.
Člen 23.
Prednostna pravica.
Kolikor mednarodni znak ali prometni stražnik ne
odreja drugače, imajo na križiščih in dohodih na césto
prednost vozila, ki prihajajo po glavni cesti, pred onimi,
ki prihajajo iz stranskih cest, ulic, dvorišč, vež in slično.
Če se križata dve enakovrstni cesti, ima prednost ono
vozilo, ki prihaja z desne. Vozovi cestne električne želez
nice, gasilska in reševalni vozovi imajo vedno prednost.
Vozila vseh vrst se morajo takoj, ko se začuje p'osebni signal gasilskih ali rešilnih vozil, umakniti popol
noma na svojo desno stran, ali če je treba, se iudi usta
viti ob skrajnem desnem robu ceste, da ima gasilsko' ali
rešilno vozilo prosto pot. Prehitevanje gasilsktih in reše
valnih vozil je prepovedano. Enako je prepovedan pre
voz čez križišče, dokler ne odpelje gasilsko ali reševalno
VOZilo.

. . . '

. _

•

' . "

'

'•'• '

Postajanje je prepovedano:.
Člen 26. '
t- na. cestnih križiščih, ostrih ovinkih, mostovih in
na železniških prelazih;
•
Postopanje pri železniških prelazih.
i
2. na levi strani ceste v'smeri vožnje;
Vsako
vozilo,
in
posebno
motoma vozila morajo pred
3. na stojiščih izvoščkov, avtobusov in na postaja
liščih cestne električne železnice vozilom, katerim ta železniškimi prelazi y nivoju že pri mednarodnem znaku,
stojišča niso namenjena, in vobče na tramvajski progi; ki ob strani ceste označuje tak prelaz, začeti zmanjševati
. ..,
4 v razdalji vsaj 10 m pred ali za cestnimi vogli; . brzino in se previdno bližati prelazu.
Ko se približuje prelazu, ki nima zapornic,, se mora
5. kjer stoji na drugi strani ceste v isti višini že
vozač po predpisu § 119. zakona o železnicah .javnega
eno vozilo;
6. povsod, kjer bi bila s tem ogrožena osebna var prometa pred prehodom ustaviti in.ee. prepričati, če.ne.
prihaja vlak. -Sele,'ko se. je,o tem.zadostno uveril,;sme
nost, varnost imetja in promet;
7. pred vhodi v poslopja ali na zemljišča, na ozkih nadaljevati vožnjo. Tudi kjer so zapornice, a- niso spuT
cestah in v gostem prometu se sme postati le za čas, • ščene, mora vozač voziti. čez prelaz z zadostno. ; preyidnostjo in dobro pregledati železniško progo na eno,in,
potreben za vstopanje in izstopanje.
Kdor hoče z vozilom postati,.ga mora zapeljati ob drugo stran in se prepričati ali ne prihaja vlak. Posebna
previdnost je potrebna, če ima' železniška proga v bližini
skrajni desni rob vozišča v smeri vožnje.
Na vseh zgOTaj navedenih mestih se sme vozilo usta takega prelaza ovinek ali so tam tuneli, v mraku, ponpči,.
viti samo v nujni potrebi ali na odredbo nadzornih ob gosti megli, ali kadar' bi se radi kake druge ovire
ne moglo dobro videti,' da prihaja vlàiki •''•"'•
organov,
'.•.•'.
Prepovedano je dvigati • spuščene zapornice in
'
Člen .22.,
0("
prekoračiti železniški prelaz. ..
y ,. .
Stojišča vozil in parkiranje.
Kadar se železniški'prelaz zapre.z zapornicami ali
V okoliših državnih policijskih oblastev 'm'v'mestni se naznani prihodvlaka,, se ne .smè/jo vp'r:ežena vozila,
občini Ptuj se odrede stojišča avtobusov in izvoščkov po jezdeci in živina 'postaviti preblizu, zapornic in se,-je
treba pokoriti û4redbarn železniškega gazniškega ; osebja..
predpisih § 3. mestnega cestnega reda.

665

48, kos.
Clem 27.

.

Postopanje ob nezgodah.
Ce se pri vožnji dogodi nezgoda, mora vozaC svoje
vozilo takoj ustaviti in poškodovanemu na najboljši- način
nuditi prvo pomoč, ga po potrebi n. pr. zasilno obvezati,
prenesti v bližnjo hišo, .prepeljati na dom, poklicati zdrav
nika, ga prepeljati Ji najbližjemu zdravniku ali v
bolnico.
Ako se pripeti smrtna nesreča, mora pustiti nastalo
stanje po možnosti nedotaknjeno in nesrečo javiti ^naj
bližjemu varnostnemu organu ali oblastvu (orožništvu,
policiji, županstvu)'.
Drugi vozači so dolžni dati ono poniO(č, ki je po
okoliščinah potrebna in mogoča.
\

" . . .člen 28. .

' '
Vaje v vožnji.
Vaje v vožnji posebno, z motornimi vozili se smejo
vršiti samo na cestah, kjer ni.mnogo prometa jn pod
vodstvom izvežbanega ш upravičenega vozača.
V mestih m strnjenih .naseljih smejo poizkusno
voziti le oni, ki so že, primerno, izučeni.
Med vajo ne smejo biti na vozilu osebe, ki pri vaji
niso /zaposlene. . . .
•
Člen 29.
Dirke. Avtomobilske, motočiklistične, vozaške, smučarske,
kolesarske in'tekaške dirke na javnih cestah se smejo
vršiti samo z'dovoljenjem banske uprave v takem času
in v takih krajih, da ni oviran redni cestni promet.
Za posebno važne dirke ha' manj prometnih cestah
se sme izjemno dovoliti, da se cesta v času dirke po
polnoma ali delno zapTe za splošni promet.
Prošnjo zä prireditev dirke je treba vložiti pri ban
ski upravi vsaj 14 dni' pfed dirko in y njej navesti točen
naslov/prosilca, kakšna naj bo dirka, cestno progo, na
kateri naj bo dirka, in kraj in 'Čas starta ter cilja.

Voznik mora biti pri vožnji na javnih cestah popol
noma trezen. Prepovedano mu je spatî na vozu, pokati
z bičem ali na dprug način nadlegovati ostale voznike in
občinstvo,
Ölen 32.
Brzina.
V naseljenih krajih, v kopališčih in zdraviliščih ter
ob megli tudi vprežna vozila ne smejo prekoračita brzine,
dovoljene v členu 6. ministrske naredbe o zaščiti javnih
cest in varnosti prometa na njih z dne 6, junija 1929.
(»Uradni list«, štev. 273/64-1929.).
Člen 33.
Sivina in vprega.
Za vožnjo se ne sme uporabljata hroma ali izrab
ljena živina ali taka, ki trpi na vidni bolezni. Popadljiva
živina mora imeti nagobčnik.
Vprega mora biti trpežna in v dobrem stanju. Vajeti
ne smejo biti iz konopca.
Člen 34. .
Spenjanje vozov. Privezovanje živali k vozovom;
Vsak voz mora imeti med vožnjo svojega voznika.
Prepovedano je po javnih, cestah voziti z dvema sku
paj spetima natovorjenima vozovoma. Dovoljeno je samo
speti dva prazna voza ali pripeti natovorjenemu prazen
ali ročni voz.
'
Nevprežene živali se smejo voditi le ob desni strani
vprege ali za vprego. Privezane morajo biti k vpreženi
živini ali na voz tako, da ne ogražajo prometa.
IV.

Registriranje, oznamenovanje in pregledo
vanje vprežnih tovornih vozil, fiakarskih
(polfiakarskih) voz in biciklov.
A. Vprežni tovorni vozovi.

Člen 30.

Člen 35.

Nadzorni organi.
Nadzorovanje javnih cest in varnosti prometa na njih
je. poverjeno cestnim nadzornim organom, orožništvu,
državnim in občinskim varnostnim stražnikom!
Kadar « organi dado' z dvignjeno roko znak za
ustavitev, se mora vsako vozilo ustaviti. Vozač je dolžan
dati navedenim organom zahtevana pojasnila.

Register.
Register vprežnih tovornih vozil vodijo občine in
mora imeti naslednje vodoravne razpredelke:
1. zaporedna registrska številka, 2. lastnikovo rod
binsko in rojstno ime, 3. lastnikov poklic' in bivališče,
4. kratka označba vozila, 5. izpremémbe.
. ' Člen 36.

I I L

Vprežna vozila.
.

Člen. 31.

Voznikove dolžnosti.
' . T o ž n i k mora voziti s tolikšno spretnostjo in pre
vidnostjo, da more vprego in vozilo obvladati v vsakem
primeru, ki ga more predvideti ob zadostni pazljivosti,
spretnosti in prisotnosti duha.
Ge voznik sedi na vprežhem vozilu, mora imeti sedež
tako, .da.dobro vida naprej in. na obe strani, kadar pa
hodi, naj bo na desni strami vprege. . , •

.

'

•',

Tablice.
Vsako vpVežno tovorno vozilo тота imeti tablice
po predpisu Čl. 16. ministrske uredbe o zaščiti javnih
cest in varnosti prometa na njih. Tablica iz lesa ali plo
čevine mòra biti 18 cm visoka in 30 cm široka, pritrjena
na lahko vidnem mestu na levi strani vozila '^'vecInQ
v dobrem stanju. Biti mora prepleskana "s trpežno črno
barvo, črke in številke naj bodo vsaj 5 cm visoke in
napisane z neizbrisno belo barvo.
"'\
Tablico na vozilu lahko nadomešča manjša tablica
iz medi ali druge pločevine na levi strani komata.,
Ta določila se ne nanašajo na. gospodarske vozove
(čl 10.),

90в

48. kos.
ölen 37.
Pregled.

Pregled vozil po čl. 24. ministrske uredbe o zaščiti
Javnih cest in varnosti prometa na njih izvrši županstvo
ob registraciji. Če je glede pravilnosti vozila v dvomu,
naj na lastnikove stroške pokliče strokovnjaka, najbolje
rokodelca tiste stroke. O uspehu pregleda poroča župan
stvo občnemu upravnemu oblastvu prve stopnje, ki izda
uporabno dovoljenje po obrazcu I. V občinah Ljubljana,
Maribor, Celje in Ptuj vrše ta posel mestna načelstva.
B. F i a k a r s k i

(polfiakarski)
bicikli.

vozovi

in

Člen 38.
Prijava in registriranje.
Fiakarski (polfiakarski) vozovi in bicikli se morajo
vsako leto prijaviti in registrirati pri pristojnem držav
nem policijskem oblastvu, sreskem načelstvu, sreski iz
postavi, mestnem načelstvu v Ptuju po predpisih § 28.
zakona o izpremembah in dopolnitvah zakona o taksah
z dne 25. marca 1932., >Službeni list« z dne 23. aprila
1932., štev. 327/32, in člena 47. izprememb in dopolnitev
v taksnem in pristojbinskem pravilniku z dne 20. aprila
1932., »Službeni lisU z dné 8. junija 1932., štev. 426/45.
Na pravilno taksirano prijavo, ki se vloži po pred
pisanem obrazcu in vsebuje vse podatke za vpis v regi
ster, vpiše oblastvo vozilo v register ter izda potem, ko
je bila letna taksa plačana, prometno knjižico in pro
metno tablico.
Člen 39.
Register.
Register se vodi pri oblastvih, navedenih v čl. 38.,
in sicer ločeno za fiakarske (polfiakarske) vozove in za
bicikle. Imeti mora naslednje vodoravne rubrike:
1. registrska številka, 2. številka prometne knjižice,
3. lastnikovo rodbinsko in rojstno ime, 4. lastnikov po
klic in bivališče, 5. vrsta, tovarniška znamka in številka
vozila, ali fiakarski voz za enega ali dva konja ali moško
aH žensko kolo, 6. več rubrik za vpis letnih registracij in
7. izpremembe.
Člen 40.

. -

Tablice.
Fiakarski (polfiakarski) vozovi morajo imeti zadaj
.na vidnem mestu ovalno kovinsko tablico z registrsko
številko, znakom Dravske banovine 2 pred registrsko
številko, za njo pa v arabskih številkah izpisani znak
upravnega področja. Osnovna barva bodi bela, registrska
Številka črna in 6 cm visoka, znak banovine in uprav
nega področja pa rdeč in nekaj manjši.
Bicikli morajo imeti ovalno kovinsko tablico z regi
strsko številko, znakom banovine in upravnega področja
spredaj na okviru za balance, in sicer tako, da so šte
vilke in znaki vidni z obeh strani. Osnovna barva bodi
bela, registrska številka črna in 3 cm visoka, znak bano
vine nad registrsko številko, pod njo pa znak upravnega
področja, oba manjše oblike in rdeča.
Registrske številke ter znaki banovine in upravnega
področja morajo biti reliefno izbočeni.
Tablice morajo biti pritrjene tako močno, da se ne
izgube in morajo biti plombirane z uradno plombo.
Uporabljati se smejo samo uradno izdane tablice.

Tablice ostanejo na vozilu, dokler so v dobrem
stanju, č e se bistveno pokvarijo ali postanejo nečitljive,
mora lastnik nabaviti nove.
Člen 41.

*

Registrske številke m znaki.
Registrske številke so za obe vrsti vozil tekoče za
vso banovino. Vsakemu upravnemu okolišu se dodeli
potrebna vtrsta registrskih številk.
Znaki za upravne okoliše so:
Uprava policije v Ljubljani
l
Predstojništvo mestne policije v Mariboru . 2
Predstojništvo mestne policije v Celju . . .
3
Srez Brežice
, 4
Celje
. ó
Črnomelj
6
v
Dolnja Lendava . . .
7
Gornji grad
8
Kamnik
9
Kočevje . io
Konjice
u
Kranj
12
Krško
13
Laško
14
Litija
15
Ljubljana okolica
16
Ljutomer
17
Logatec . . .
18
Maribor desni breg
19
Maribor levi breg .
20
Metlika
21 ,
Murska Sobota
22
Novo mesto
23
' Prev^lje
. . . . " . . . . . . .
24
,Ptuj
25
Radovljica".
26
Slovenjgradec
. . . .
^ . . . .
27
Šmarje pri Jelšah
. 28
Sreska izpostava Škofja Loka . . i . . 29
Mesto Ptuj ,
30.
Člen 42.
Pregled.
Pregled izvrši po točki 22. čl. 106. taksnega in pristojbinskega pravilnika pristojna komisija ób plombira
nju tablic.

Motorna vozila.
A. S p l o š n i

predpisi.

Člen 43.
Občna odredba.
i

Za vožnjo z motornimi vozili veljajo predpisi II. po
glavja te naredbe in naslednji predpisi. Za dvokolesa
s pomožnim motorjem veljajo isti predpisi kakor za obi
čajne bicikle.
Člen .44.
Privesni vozovi.
Tovornemu avtomobilu se sme priklopiti samo po'
en privesni voz, ki mora imeti enako evidenčno tablico

- {№•' Bftjft
^гаишаипи

kakor avtomoMl in zadaj MS po predpisu poslednjega od
Öten 48.
stavka 51. 14.' naredbe ministrstva .notranjih poslov o
Listine.
registriranju in oznaimenovanju motornih vozil v prometu
— »Uradni list« Štev. 479/121-1927.
Vozač motornega vozila mora imeti pri- vožnjah
J . • • Vsak privesni voz inora imeti varno zavoro. Zavirativedno s seboj vozniško izkaznico in prometno knjjšieo.
ee mora ali s šoferskega1 sedeža ali mora imeti svojega
zavirala. V prvem primeru mora biti poskrbljeno za
Člen 49.
avtomatično zaviranje, če bi se privesni voz'odtrgal.
Zavarovanje stoječega motornega vozila.
Privesni vozovi, katerih lastna teža in tovor pre
segata 2000 kg, morajo imeti svojega zavirača.
Vozač motornega vozila, ki postane na cesti za
Med motornim vozilom' in privesnim vozom mora daljši čas, ali izstopi iz vozila, mora ustaviti motor, za
biti poleg glavne vezi še varnostna vez; ki se more po preti pipo y dovodu goriva k uplinjaču, izvleči ključ iz
grešati le pri avtomatičnem zaviranju. Zveza mora biti stikalnika in potegniti ročno zavoro. V nočnem času
taka, da privesni voz tudi v ovinkih teče po možnosti po morajo goreti male luči tudi če vozilo stoji, razen v pri
kolovozu motornega vozila.
meru zadnjega odstavka čl. 22. in na.prostorih, ki sojjgjko.
osvetljeni, da je ogražanje varnosti шУјиоеао.
Ölen' 45.
Cđen 50.
Verige n a obročih.
>,o'
• ' Verige na obročih se smejo uporabljati le, kadar Je
cesta zasnežena ali poledenela. Členi verig iz kovine ne
smejo biti daljši ko 3 cm in ne višji ko 2 cm. Ne smejo
imeti ostrih robov in kotov, -temveč morajo biti iz železja
z okroglim profilom. Biti morajo talco pritrjene, da se
po možnosti prepreči tolčenje po tleh, •
Člen 46.

,

Odgovornost za dobro stanje motornega vozila.
Lastnik motornega vozila in vozač sta odgovorna za
dobro vzdrževanje vseh delov vozila, od katerih zavisi
varnost obratovanja (čl. 7., 26., 29., 30., 31. in 32. mini
strske uredbe o zaščiti javnih cest in varnosti prometa
na njih in 81. 3. mednarodne konvencije o avtomobilnem
prometu),,
, : ;
Avtomobili morajo imeti pred šoferskim sedežem
zrcalo, da more šofer v njem pregledati tudi zadaj ležečo
cestno progo, in brzinomer (tahometer).
Na' vetrobranu mora biti mehaničen brisalnik.
Težka motorna vozila (čl. Ä).) morajo imeti napravo,
da se prepreči zdrčanje vozila v vzvratni smeri po strmi
nah navzdol. Prepovedano je voziti z motornimi vozili, ki imajo
očividno izrabljene obroče (pnevmatike, elastične gume).
EJvädenöne tablice morajo biti pritrjene na dobro vid
nem mestu in ne smejo biti zakrite. Če se zakrijejo z bla
tom ali prahom, jih je treba očistiti.
Šofer je dolžan naznaniti gospodarju vse nedostatke,
ki bi mogli ogražati varnost/vožnje. Pred vsako vožnjo se
mora uveriti, ali je motorno vozilo v pravilnem in do
brem stanju.
Lastnik т о т а skrbeti, da se. prepreči vsako odvmljivo
ogražanje zdravja oseb, ki so zaposlene pri upravljanju
njegovega motornega vozila. V ta namen mora biti šofer
jev sedež tako urejen, da ga ščiti pred preveliko utruje
nostjo in pretresanjem in da je vozač zavarovan pTöti
vremenskim aeprilikam.
Ölen 47.
Odgovornost lastnika za šoferja..

.

L'aâmik motornega vozila Je odgovoren, da vođi mo
torno vozilo le taka oseba, ki je po predpisih za to upra
vičena. Biti mora vedno v stanu, da navede, komu je
bila poverjena vožnja z njegovim motornim vozilom.

Signait
.. „Zvočni.signali s' trobljo ali zvočnim aparatbtó, Ш s»
pridržani samo za motorna vozila, ee morajo dajati, kadar
je treba koga neposredno opozoriti, ali kjer bi radi ne
preglednosti pota mogla pretiti nevarnost. Zlasti ee mora
dati signal pred nepreglednimi križišči, ovinki, pred
vrhom klanca, pred prehitevanjem, po potrebi pred sre
čanjem, pred obračanjem, pri vožnji nazaj, pešcem, pre
den se spravi vozilo v tek, pri vožnji iz vež, dvorišč in
garaž. V naseljenih krajih se sme dajati signal samo s
trobljo. •
Vožnja nazaj se označi z enkratnim dolgim In Več
kratnimi kratkimi signali s trobljo. Signal je treba dajati
v naseljenih krajih okrog 25 m pred nevarnostjo. Pre
povedana je drugim vozilom uporaba piščalk in siren ter
onih posebnih znakov, ki jih uporabljajo gasilni in rešilni
avtomobili.
V mestih se s signaliziranjem ne sme delati, ne
potreben hrup. Ponoči naj se v .mestih dajejo zvočni,
signali le, kolikor je za varnost prometa nujno potrebno.
Brezobzirna uporaba signalnih naprav je kazniva.
Člen 51.
Glušnik.
Motorna vozila morajo imeti pravilno gìugilnò napravo (glušnik). Prepovedano je v naseljenih krajih in
ob plašljivi živini voziti z odprtim direktnim izpuhom,
povzročati ropot, dim in čezmerni plin ali trositi žareče
dele in ostanke goriva, č e se zapazijo defekti, se morajo
takoj odstraniti. Motociklistom je še posebej prepove
dano povzročati ropot z nenadnim in prekomernim od
piranjem akceleracije in povzročanjem plinov s pretimnim mazanjem z oljem.
Člen 52.
Vožnja ob slabem vremenu.
Ob slabem vremenu in po blatnih cestah morajo
motorna vozila voziti tako previdno, da ne obrizgap z<
blatom in vodo pešcev in zidovja,
v Člen 53.
Srečavanje.

.

Motorna vozila morajo pred srečevanjem zmanjšati
brzino in voziti s posebno previdnostjo, zlasti kadar je
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treba srečati vprežene vozove, živino ali kadar so D»
cesti druge živali.
Pred srečanjem kakršnegakoli vozila ponoči se mo
rajo ugasniti velike luči.
Člen 54.
Prevažanje oseb s tovornimi avtomobili.
Prevažanje oseb s tovornimi avtomobili je v splošnem
prepovedano. Dovoljeno je samo izjemno za posebne pri
like, a nikdar ne obrtoma in proti plačilu.
Člen'55.
Motorna kolesa.
. Motorna kolesa ne smejo voziti po pešpotih", tudi če
so izjemno dopuščena za vožnjo z bicikli. . - •
Vozač motornega kolesa brez prikolice mora pri
izvozu- iz hiš, dvorišč in zemljišč in pri uvozu vanje sto
piti z motornega kolesa.
Druga oseba se sme voziti na motornem kolesu brez
prikolice le tedaj, če ima motorno kolo zanesljiv drugi
sedež, pripravo za držanje in oporo za noge. Otroci pod
14, letom se ne smejo jemati na motoma kolesa razen
na prikolico.

Člen. 61. '
Omejitev Števila potnikov..
V avtobusih se sme prevažati samo ono. število, pot
nikov, ki ga je odobrilo oblastvo. Na vidnem mestu mora
biti z uradno, plombo /pritrjena; kovinska tablica z ne
izbrisnim napisom o številu, sedežev in.morebitnih stojišč.
Kadar je vozilo popolnoma zasedeno, razobesi voz
nik ali sprevodnik napis »Zasedeno« ter ne dovoli ni
komur vstopa.
Prepovedana je tudi vožnja potnikov na ta način, da
bi stali na stopnicah avtobusa; .
Člen 62;

'.

Vstopanje in izstopanje.
Vstopati in izstopati je dovoljeno samo na postaja
liščih (čl. 59.).
Vstop in izstop ha avtobusih' naj bosta na desni
strani, in sicer vstop zadaj, izstop pa spredaj (čl. 110.),
/ . ' ' , ' / '

C l e n

63., /

. ,''

:.' '.

'•""' "

Šofer.

Z avtobusom sme. voziti le šofer, k i ' j e vsaj 25 let
star in ima vsaj dveletno povoljno prakso-po uspešno
inozemska motorna vozila.
napravljenem izpitu za vožnjo z avtomobili in je z uspe
1
. Za motorna vozila, ki imajo stajališča v inozemstvu, hom naredil poseben izpit za Vožnjo z avtobusi (čl. 78.
kakor tudi zà njihove posestnike in. voznike veljajo ob in 81.). Za vožnjo po težavnejših, zlasti po gorskih cestah
začasnem dohodu v državo tuzemski predpisi samo to mora dokazati dveletno prakso v vožnji s težkim avto
liko, kolikor ni z mednarodnimi pogodbami odrejeno'kaj mobilom. Biti mora-duševno in telesno sposoben,'trezen
in zanesljiv. Duševna in telesna sposobnost se ugotovi
drugega.
z zdravniškim pregledom vsaka 3 leta, odnosno pO po
': . Člen 57.,
•
trebi na zahtevo banske uprave.
"'/
Bencinska skladišča.
Šofer se ; ne sme pogovarjati s potniki,'ne'smWmed
:
Bencinska skladišča morajo biti zgrajena po pfe<i-, vožnjo kaditi ali delati, karkoli bi moglo odvračati nje
pisih.
govo pozornost od peste in vozila.
Oddaja tekočega goriva kakor bencina, bencola in
Prepovedano je, da bi potniki sedali ali se postav-drugih mineralnih olj iz vozil na javnih cestah je pre- ljali tako blizu šoferja, da bi ga mogli ovirati pri uprav- '
»
povodana. Pri polnjenju bencinskih rezervoarjev se mora. ljanju vozila.
ustaviti motor in postopati previdno. Prepovedano je v
": člen 64.
bližini kaditi ali sicer prižigati ogenj.
Dolžnosti šoferja in sprevodnika. .'..,-•
'..-.••

. člen

56.

B. A v t o b u s n i

.

...-.•!•

promet.

Člen 58.
Pojem.
Avtobusi so osebni avtomobili za občno uporabo, ki
Imajo več ko šest sedežev razen sedeža za šoferja.
Člen 59.

Člen 65.
•'.'•!"
, . Prtljaga in pušenje.
"-.,.
Prtljaga na strehi avtobusa ne sme po teži • in .kako- ;
vosti ogražati potnikov in varnosti vožnje. Nedopustno je, ,'
postavljati prtljago v bližini vodilnih v naprav ali z njo.
zastavljati vrata in prehode. Prepovedan je prevoz eks
plozivnih in lahko upaljivih snovi, n. pr. bencina, pod'
sedeži. Prepovedano je z avtobusi prevažati tovore in
. Cleri 60.
-blago,ki ni ročna prtljaga potnikov, izvzemši pošto.. Istotako je prepovedano'voziti vstran od oblastveno dolo
Označba prog«.
čenih..stajališč ali proge radi prevzemanja .ali (Oddaje
Ob levi in desni strani • mora imeti avtobus napise kakršnekoli prtljage. Pisma in paketi «e smejo sprejemati ;
t označbo začetne in končne postaje in Če treba,.,tudi važ
in oddajati samo v službi poštne uprave. .'"',,, : •
nejših vmesnih postaj.
Pušenje v avtobusih je prepovedano.,.
Čakanje na avtobus...
Avtobusi smejo postajati samo na oblastveno ugo
tovljenih, iz voznih redov razvidnih in ob progi oznaèôhjh stalnih ali pogojnih postajališčih. Občinstvo, ki
pričakuje na postajališčih 'avtobus, mora stati na hodjniku- ali 'na' skrajnem robu ceste- ali v postajni hišici,
pikier pa ne.sme ovirati rednega prometa. .

f

Sprevodnik naj bo po-možnosti izvežban in upra
vičen šofer.
'
• ' • •
Šofer ali vsaj kondukter moia biti na avtobusu, pre
den začno potniki vstopati ter nikdar ne smeta.oba iz- :
stopiti, dokler je na avtobusu še kak pomnik. . ,
Preden avtobus odpelje, se.mora kondukter,.in če,
tega ni, .šofer, prepričati ali so vrata dobro, zaprta.in ;ali,.
ni kake druge nevarnosti za potnike in ostali: :p*omotv; , .-.
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Člen 66.

Ob odsvojitvi je dolžan prijaviti izpremembo last
ništva prejšnji kakor tudi novi lastnik. Novemu lastniku
se mora izročiti tudi prometna knjižica.
Prodajalec mora prijaviti prodajo v 5 dneh po pred
pisu 7. opombe § 28. zakona o izpremembah in dopol
nitvah zakona o taksah.

Gasilni aparat.
Vsak avtobus mora imeti dva gasilna aparata, kate
rih sistem in namestitev predpiše banska uprava. Apa
rata morata biti učinkovita tudi proti ognju bencina ali
olja in vsaj eden na takem mestu, da ga šofer in spre
vodnik lahko hitro dosežeta. .Šofer in sprevodnik morata
biti dobro poučena o uporabi aparatov.

Člen-72. •
Izguba evidenčne tablice.

Člen 67.

Kdor izgubi evidenčno tablico, mora prositi za novo
in ne sme voziti na javnih cestah, dokler je ne dobi Če
Odgovornost sprevodnika.
izgubi vozač tablico med vožnjo, mora to javiti najbližji
Ce je na avtobusu poleg šoferja • še sprevodnik, je orožniški postaji, v mestih varnostni stražnici, ki izda
tudi ta odgovoren za • izvrševanje predpisov čl. 61., 62., potrdilo o prijavi. S tem potrdilom in provizorično
označbo, ki je v skladu z izgubljeno tablico, se sme
64., 65. in 66. tega poglavja. -,
pričeta vožnja dokončati. Po dovršeni vožnji mora last
nik naznaniti izgubo pristojnemu oblaštvu (čl. 68.), kjer
G. R e g i s t r i r a n j e i n
oznamenovanje
ima vozilo svoje stajališče.
m o t o r n i h vozil.
' Člen 68.
Prijava radi registriranja.
Kdor nabavi motorno vozilo ali ga da v promet po
popravilu, ga mora v roku, predpisanem v pripombi 3.
§ 28. zakona o izpremembah in dopolnitvah zakona o
taksah, t. j . v 15 dneh po nabavi ali po popravilu prija
viti s predpisanim in točno izpolnjenim obrazcem radi
registriranja pristojnemu sreskemu načelstvu, sreski iz
postavi, upTavi policije, predstojništvu mestne policije
in založiti potrebni znesek za stroške evidenčnih tablic.

;

. ' Člen 73.

' "'••

Izločitev iz prometa in registra. Premestitev
stajališča.

Kadar se motorno vozilo na predpisani način iziocT
iz prometa, se črta v registra motornih vozil. Evidenčne
tablice še morajo, v tem primeru vrniti oblaštvu, ki jih
je izdalo.
Če se stajališče motornega vozila trajno premesti v
drugo banovino, si je treba oskrbeti evidenčno označbo'
dotične banovine, prejšnje evidenčne tablice se pa/ino-'
: rajo izročiti oblaštvu, ki jih jé izdalo.
Evidenčne tablice se odvzamejo tudi, kadar ве mo
člen 69.
torno vozilo da pod plombo, vendar se vozilo še dalje
vodi v evidenci pod registrsko številko, pod katero je
Dodelitev in izročitev evidenčnih tablic.
bilo poslednjič registrirano, s pripombo, . da je. pod
Na pravilno prijavo dodeli oblastvo, navedeno v
plombo.
''' ' .
prejšnjem členu, evidenčno označbo ter obvesti lastnika,
Člen 74.
kdaj naj pripelje motorno vozilo na označeno mesto, da
se na vozilo pritrdijo tablice z uradno plombo. Dokler
Dolžnost privesti motorno vozilo k pregjedu.
se ne predloži prometna knjižica po točki 32. čh 106.
Vsak lastnik motornega vozila je dolžan na uradni
taksnega in pristojbinskega pravilnika, se vozilo ne sme
poziv privesti motorno vozilo k predpisanemu pre
.registrirati niti' izdati evidenčna tablica.
gledu. Kdor se neupravičeno ne odzove, se kaznuje.
Razen tega se sme odrediti prisilna privedba motornega
Člen 70.
vozila %k pregledu.
'
•
Letno registriranje.
Pri predpisanem letnem registriranju motornih vozil
se postopa smiselno po odredbah prejšnjih členov, samo
da ni treba ponovno izpolniti obrazca prijave, nego za
došča kratka prijava z označbo morebitnih med letom
nastalih izprememb. Prijava' se mora vložiti v roku § 28.
zakona.o izpremembah in dopolnitvah zakona o taksah.
Oblastvo mora motornim vozilom , ob letnem regi
striranju po možnosti dodeliti iste registrske številke,
kakor so jih imela v preteklem letu.
Člen 71.
Prijava izprememb.
.
Vsako izpremembo. glede, podatkov o motornem vo
zilu, zlasti pa vsako izpremembo glede lastnika in nje
govega bivališča; stajališča motornega vozila, in vsako
izpremembo glede šoferja ali njegovega bivališča jè treba
prijaviti v 8 dnehi v čl. 68. označenemu oblaštvu.--T

.cr,

C. D o p u š č a n j e v o z a č e v
in m o t o r n i h
• L

motornih
voziL

vozil

Č l e n 76.

Pogoji za samostojno vodstvo motornih vozil.
Nihče ne sme samostojno upravljati motornih vozil,
ako ni opravil predpisanega izpita ter nima šoferske iz
kaznice.
Član .76;

. . . .

*

Komisija.
Izpiti vozačev motornih vozil se opravljajo pri komi-'
siji, ki je po predpisih ustanovljena pri kraljevski ban
ski upravi.
Člen 77.
Poslovanje v komisiji.
%
Komisiji za r izpite vozačev motornih vozil (šoferjev)
ßreüVeduje i clan z ki je upravni uradnik. Komisija odloča
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67Ö
po tajnem posvetovanju z večino glasov ter obvesti o.
rezultatu izpita bansko upravo, ki izda potrebne uprav
ne akte in izpričevalo.
Člen 78.
Izpit.
Izpiti se ločijo po naslednjih vrstan:
1. za motorna kolesa brez prikolice,
2. za motoma kolesa s prikolico,
3. za avtomobile,
4. za avtobuse in druge avtomobile z lastno težo in
tovorom nad 3600 kg.
Z uspehom opravljeni izpit za motorna kolesa s pri
kolico dokazuje tudi usposobljenost za vožnjo z motor
nimi kolesi brez prikolice.
Pri izpitih za avtomobile se ločijo izpiti za poklicne
šoferje in izpiti za samovozače. Kdor je opravil izpit za
avtomobile, ima tudi usposobljenost za motorna kolesa.
Izpit vozačev motornih vozil sestoji iz teoretičnega
in praktičnega dela. V teoretičnem delu mora kandidat
dokazati, da pozna tehnični ustroj in delovanje motor
nega vozila dotične vrste, njegovo pravilno poehiževanje
in sposobnost za nujna popravila okvar, nastalih med
vožnjo.
Poklicni šofer mora v tehničnem oziru dokazati
točno znanje o ustroju in delovanju motornih vozil, dočim
za samovozača zadošča, da pozna funkcije, namen, uprav
ljanje in vzdrževanje glavnih delov motornih vozil.
Vsak kandidat mora poznati predpise o zaščiti jav
nih cest in varnosti prometa na njih v splošnem in s
posebnim ozirom na promet z motornimi vozili.
V. praktičnem delu mora s poizkusno vožnjo dokazati
zmožnost, da varno in spretno vozi tako v večjem pro
metu po mestih, kakor tudi na prosti cesti in na terensko
težavnejših krajih.
'.
Kdor pri teoretičnem delu izpita ne dokaže zadost
nega znanja, se more takoj zavrniti, ne da bi bil do
puščen k poizkusni vožnji.
Člen 79.
Poklicni šofer in samuvozac.
Poklicni šofer je oni, ki je kot šofer v službi dru
gega ali ki s šoferskim poklicem išče zaslužka, dasi je
sam lastnik avtomobila, kakor so na pr. prevozniki in
lastniki avtobusnih podjetij, "ako . sami šofirajo. Samovozač je oni, ki vozi s svojim lastnim motornim vozilom,
ne da bi s tem iskal zaslužka, kakor tudi oni, ki sicer
vozi s tujim motornim vozilom, a mu šoferski posel ni
glavni-poklic,.kakor n. pr. trgovski potnik, ki se z gospo
darjevim motornim vozilom vozi po trgovskih poslih.
Člen 80.
Prošnja za pripustitev k izpitu.
Prošnje za pripustitev k izpitu se vlagajo pri tistem
sreskem načelstvu, (sreski izpostavi, upravi policije,
predstojništvu mestne policije), v čigar okolišu ima pro
silec stalno bivališče.
V prošnji je treba navesti:
1. Prosilčevo rodbinsko in rojstno ime, poklic in
stalno Jnvališče (popolni naslov).
2. Za kakšno vrsto motornega vozila; (motorno kolo
brez prikolice,-motorno kolo s prikolico, avtomobil, av
tobus, avtomobil s težo nad 35C0 kg) namerava delati

izpit ter ali namerava delati izpit kot poklicni šofer ali
kot samovozač (čl. 79.).
3. Tvormiško znamko vozila.
4. Kje se je učil voziti in koliko časa.
Pirošnji je treba priložiti:
1. Rojstni list
2. Domovnico,
3. Zdravniško izpričevalo o popolni telesni In du-,
semi sposobnosti'za samostojno vodstvo motornega vo
zila dotične vrste. Zdravniško izpričevalo ne sme biti
starejše ko 6 mesecev.
'
4. Nravstveno izpričevalo,
5. Prosilčevi dve sliki v vizitnem formatu.
6. Takso za izpit po pravilniku ministrstva za no
tranje posle z dne 26. septembra 1928., JB. br. 14852.
Oblastvo, imenovano v prvem odstavku, predloži
prošnjo po morda potrebni izpopolnitvi s svojim mne
njem banski upravi.
Člen 81. '
Kđo se sme pripustiti k izpitu.
K izpitu za samostojno vodstvo motornih vozil se ne
smejo pripustiti osebe, ki nimajo v čl. 15. uredbe o za
ščiti javnih cest in varnosti prometa na njih, za avtobusne
šoferje pa v čl. 63. te naredbe predpisane starosti, dalje,
osebe, ki so nezanesljive in ki so telesno ali duševno
nesposobne za samostojno vodstvo motornih vozu.
Zaradi osebne nezanesljivosti niso sposobni za sa
mostojno vodstvo motornih vozil n. pr. oni, ki so zakri
vili težka ali ponovna kazniva ; dejanja proti osebni
varnosti ali varnosti imovine, ki so vdani uživanju alko
holnih pijač ali omamljivih strupov in ki imajo nagnje
nje k sirovosti in izgredom.
Telesno nesposobni so, če je po uspehu zdravniškega
pregleda upravičeno pričakovanje, da bo od take osebe
upravljano vozilo pomenilo ogražanje javnega prometa.
Kot poklicni šoferji se v.prvi.vrsti pripuščajo osebe,
ki dokažejo, da so se izučile mehaničnega, elektroteh
ničnega ali ključavničarskega obrta ali so bile vsaj 6
mesecev zaposlene v mehanični delavnici. 0 pripustitvi k
izpitu odloča banska uprava.
. ,
K izpitu za avtobusnega šoferja se sme pripustili
samo oseba, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka
čl. 63. te naredbe. Poznati mora posebne predpise o avto
busnem prometu in dokazati zadostno spretnost v uprav
ljanju avtobusa. Praktični del izpita mora-delati z avto
busom.
Člen 82.
Dostavitev vozila k izpitu.
Prosilec mora sàm preskrbeti motorno vozilo z obratnimi sredstvi ter ga dostaviti na tisto mesto iri ob
tistem času, ki ga določi vodja komisije.
Člen 83.
Posledice izostanka.
Če se motorno vozilo ali kandidat z vozilom brez opravičbe ne predstavi komisiji ob odrejenem čaeu in kraju,
zapade taksa po pravilniku ministrstva za notranje poete
z dne 26. septembra 1928., : J B . b r . 14852, v korist .članov,
komisije.
<•> :' •
Isto. velja,;če dostavljeno vozilo ni v;takem,;stanjity
da bi se mogel opraviti izpit

48. kos.

«71
Člen 8 1

Člen 89.

Izpričevalo.

Dopuščanje motornih vozil za javni promet.

0 opravljenem izpitu izda banska uprava na osnovi
izdanega mnenja komisije izpričevalo po obrazcu II.
Klasifikacija se glasi: >s p o s o b e n « ali n e s p o s o 
b e n « . V izpričevani se oznaci, za kakšno vrsto motornih
vozil je bil opravljen izpit in ali je bil izpit opravljen
za poklicnega šoferja ali za samovozača (čl 79.).

Motoma vozila, ki ne ustrezajo predpisom uredbe o
zaščiti javnih cest in varnosti prometa na njih ter pred
pisom mednarodne konvencije za avtomobilski promet in
te naredbe (ČL 46.), ali ki niso v brezhibnem stanju in
jih žbog tega pristojna komisija ni odobrila, se ne smejo
dopustiti za javni promet. Komisiji se mora predstaviti
tudi vsako motorno vozilo, ki je bilo že pregledano, a
je bistveno predelano. Vsa motorna vozila morajo biti
pregledana vsako leto. Avtomobili, ki služijo obrtnemu
prevažanju oseb, se morajo pregledati dvakrat na leto,
in sicer meseca јапиатја ali februarja ter v mesecu
juliju ali avgustu. Ti predpisi ne veljajo za inozemska
vozila, če imajo lastniki dokument, predpisan v med
narodni avtomobilski konvenciji

Člen 85.
Ponavljanje izpita.
Kandidatu, ki ni dokazal sposobnosti za samostojno
vodstvo motornega vozila, določi komisija rok za ponav
ljanje izpita.
Pred 6 tedni po prvem izpitu se prosilec no sme
pripustiti k ponavljalnemu izpitu. Izpit se sme redoma
ponoviti samo pri tisti komisiji, ki je kandidata reprobirala.
Ob ponovni zavrnitvi se izpit ne sme ponavljati, pre
den pretečejo štirje meseci. Če kandidat tudi tretjič ni
opravil izpita, se pet let ne sme več pripustiti k izpitu.
Zoper reprobacijo pri šoferskem izpitu ni priziva.
Člen 86.
Šoferska izkaznica.
Na osnovi izpričevala izda pristojno prvostopno
oblastvo (čl. 80.) kraja, kjer prosilec stalno biva, šofersko
izkaznico po obrazcu III., v kateri se mora označiti, za
kakšno vrsto motornih vozil velja in ali je njen lastnik
poklicni šofer ali samovozač (čl. 79.). šoferske legiti
macije se izdajo v obliki knjižice s fotografijo in nekaj
praznimi lističi za službene zabeležbe
' Člen 87.
Odvzem šoferske izkaznice.
Pristojno oblastvo pbčne uprave prve stopnje (čl. 80.)
smet kadarkoli se pojavijo pomisleki, preizkusiti ali so
še dani pogoji za samostojno vodstvo motornih vozil.
Posebno sme odrediti ponovno zdravniško preiskavo. Če
ee izkaže, da že prvotno ni bilo teh pogojev, odvzame
oblastvo vozniško izkaznico.
Ako vozač zagreši kaznivo dejanje, ki dokazuje nje
govo nezanesljivost za samostojno vodstvo motornih vozil
(čl. 81,), ga mora pristojno prvostopno oblastvo njego
vega bivališča pismeno posvariti.
Isto oblastvo mu sme ob ponovnem opominu, ali
tudi brez opomina odvzeti šofersko izkaznico, če se iz
kaže, da ni več sposoben za vodstvo motornih vozil bodisi
radi kaznivih dejanj bodisi radi nedostajanja moralične,
fizične ali duševne sposobnosti.
Šoferska izkaznica se sme odvzeti za omejeno dobo
ali za vedno. Predpisati se tudi more, da je za zopetno
pridobitev izkaznice potreben ponovni izpit
Člen 88.
Avtoizvoščkl
Šoferji za poklicno izvrševanje prevažanja oseb (avtoizvoščki) morajo imeti vsaj dveletno prakso po uspešno
opravljenem izpitu. Ta činjenica se mora posvedočiti v
Šoferski izkaznici,

člen 90.

'

Prošnja za pregled motornega vozila.
Prošnje za pregled novih ali popravljenih motornih
vozil se vlagajo pri banski upravi, iz področja bivšega
okrožnega inspektorata v Mariboru pa pri predstojništvu
mestne policije v Mariboru. Prošnja mora vsebovati:
I. Rodbinsko in rojstno ime ter bivališče prosilca.
II. Graditeljevo ime (tvorniška znamka).
III. Tehnični opis vozila, in sicer:
1. označbo o tipu ali modelu vozila;
2. številko motorja;
3. številko šasije (voza);
4. splošni opis vozila (osebni ali tovorni avtomobil,
karoserija, motorno kolo s prikolico ali brez prikolice),
število sedežev in stojišč, najvišja dopustna obtežitev;
5. vrsta motorja:
a) število in ureditev cilindrov, dvig v mm, pre
mer v mm, in vsebina cilindrov,
b) delazmožnost (učinek v konjskih silah na za
vori);
6. vžigalna naprava (baterijsko vžiganje, magnetoik) ;
7. hladilna naprava;
8. opis prenosa sile in sicer:
•*
a) pogon zadnjih koles, (kardan, diferencial, ve
riga-veriga, jermen),
b) sklopka,
c) menjalnik hitrosti (brzine naprej, brzina nazaj) ;
č) ustroj krmila prednjih koles;
9. zavore;
10. razsvetljevalne in signalne naprave;
11. dimenzije:
a) medosje (razdalja od sprednje do zadnje osi
v mm),
b) kolotek v mm,
c) dolžina vozila v mm,
č) širina vozila v min,
d) višina vozila v mm;
12. teža in nosilnost vozila;
13. kolesa in obroči;
14. pri avtobusih: nosilnost in teža šasije in nosilnost
strehe.
Člen 91.
Prometno dovoljenje.
Komisija sestavi zapisnik, ki vsebuje vse prpverjene
podatke iz 51. 90, te uredbe radi izdaje prometnega do-
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voljenja (prometne knjižice). More tudi zavrniti uotorno
važilo ali zahtevati/ potrebna popravila.
Člen 92.
Odprava neđostatkov.
•Motorno vozilo, ki je bilo zavrnjeno, se ne sme upo
rabljati v javnem prometu. Tudi kadar se zahtevajo po
pravila naprav, od katerih je odvisna varnost vožnje,
moie oblastvo prepovedati uporabo vozila v javnem pro
metu, dokler nedostatki niso odpravljeni in dotlej zadr
žati prometne tablice. Za odpravo nedostatkov se odredi
rok, lastnik pa je dolžan javiti, ali je popravilo izvršil
v tem Toku. Oblastvo se o izvršitvi uveri s. ponovnim
komisijskim pregledom ali na drug zadosten način. Šele
potem ko ugotovi, da je vozilo v redu, vrne prometne
tablice, ako so bile zadržane.
"

E. Š o f e r s k e

šole.

Člen 93.
Ustanovitev šoferskih šol.
. - Za. ustanovitev zasebnih šoferskih šol in za izvrše
vanje pouka na njih je potrebno dovoljenje, banske
uprave..; . ; . - ' . Dovoljenje se sme izdati samo zanesljivim osebam,
ki imajo jugoslovansko državljanstvo, živijo v urejenih
premoženjskih razmerah, imajo za pouk potrebne pro
store in učila, zlasti' primerna motorna vozila in so ali
sami usposobljeni za izvrševanje tega poklica, ali imajo
zanesljivega namestnika Jmt voditelja šole, ki mora tudi
biti jugoslovanski državljan.
Lastnik, šoferske šole ali njegov namestnik mora
imeti že vsaj tri leta šofersko izkaznico za ono vrsto
motornih. vozil, za katero naj poučuje. Dokazati mora,
da je v tem času brez pomembnih nedostatkov vozil s
to vrsto motornih vozil in da je pridobil v tem poklicu
večjo spretnost in izkušenost. Poleg tega mora dokazati,
da ima.potrebno izobrazbo. Zadošča posebno, ako je absolviral tehniško fakulteto ali višji oddelek strojnega ali
elektrotehničnega oddelka .srednje tehnične . šole.
O .strokovni sposobnosti se,mora banska uprava uveriti z izpitom pred komisijo, ki jo sestavi za vsak pri
mer posebej.
Člen 94.
j

„

Krajevna potreba.
Dovoljenje se odreče, če za ustanovitev ,IofeTske
gole v označenem kraju ni potrebe.
i

Clen 95.
Označba šoferske šole.
Dovoljenje se izda na določeno označbo podjetja,^ iz
katere se mora videti njegov zasebni značaj. Označba
mora imeti pri posameznih osebah njeno rodbinsko in
rojstno ime, pri protokoliranih tvrdkab pa označbo
tvrdke. Dostavek posebne označbe je vezan na izrecno
dovoljenje.
Člen 96.
Učila.
Podjetje mora imeti zadostna učila za teoretični in
praktični pouk, zlasti za pouk v vožnji. Učila morajo
vedno ustrezati stanju tehnike. Vozil/ nenavadne vrste
ali take Vrste, ki se ne uporablja več, so nedopustna.

Člen 97.
.

Pouk.

. " , Pouk se mora vršiti v takem obsegu i n na način, da
se more učenec teoretski in praktično pripraviti za šo
ferski izpit. Učenec mora prevoziti vsaj 200 km in to v
različnem terenu zunaj naseljenih; krajev in deloma v
naseljenih krajih. Za pouk se ne smejo sprejemati osebe;
ako nimajo za',vozača motornih vozil dotične.vrste pred
pisane starosti ter v čl. 81. te naredbe označene nrav
stvene in zdravstvene sposobnosti. V dokaz temu mora
lastnik ob sprejemu zahtevati od učenca rojstni ali krstni
list, nravstveno izpričevalo in zdravniško izpričevalo.
Člen 98.

'•

Nadzorstvo. ,

.•

Šoferske šole so pod nadzorstvom bansKe-uprave, ki
se more po svojih organih ali organih podrejenih oblastev uveriti, kadar smatra za potrebno, kako uspeva .
zavod, kdo poučuje in kakò, ter.kakšni so prostori, učila
in učni pogoji. Od banske uprave : odobreni učni pogoji
in besedilo členov 96., 97. in 98. te naredbe morajo biti
v. učilnici pritrjeni na vidnem.mestu; •'•••;
VI.

Öätali promet.
Člen 99.

.

Kolesa (bicikli).
Za vožnjo s kolesi (bicikli) veljajo smiselno pred
pisi II. poglavja te naredbe,, posebno predpisi členov 11.,
13., 14, 15., 16., 17.,. 25., 26.,, 27., 28,, 29. in, 30. ter pred
pisi oddelka B. iz IV. poglavja. Kolesarji morajo voziti
ob desnem robu vozišča. ..
Člen 100.
Oprema kolesa.
Vsako kolo mora imeti razen zvonca ali kraguljca
po čl. 28. ministrske uredbe in predpisane hlči tudi do
bro zavoro.
, .
Člen 101. , .
'
:..,..;..
Posebni predpisi za vožnjo s kolesom.
S kolesom se^ smejo voziti oni, ki so zadostno izvežbani. Dajanje znakov z zvoncem se mora takoj ustaviti, če
se plaši živina. Na križiščih mora kolesar označiti smer
vožnje z roko/Prepovedano je voziti s kolesom skozi
veže ali ozke prehode. Pri izvozu iz hiš,- dvorišč ali z
zemljišč mora kolesar stopiti јз.kolesa.
Vožnja več oseb na enem kolesu je prepovedana, ako
ni kolo izdelano za dve ali več oseb. Posebno je prepo
vedano jemati na kolesa otroke.
'
Na kolo se smejo vzeti : le manjši tovori; ; ki vozača
ne ovirajo pri varnem upravljanju kolesa in ne ogražajo
osebne ali imovinske varnosti. Prepovedana je vožnja s
prostimi rokami, vzdigovahje, nog od pedalov ali obe
šanje in privezovanje na druga vozila.
Po hodnikih in pespotih ob javnih cestah je kolesar
jenje prepovedano, razen če to do voir pristojno oiblàstvo
(čl. 11.). Dovoljenje se sme izdati le za hodnike :ih pešpote z neznatnim osebnim prometom in le za hodnike
in pešpote, ki niso omejeni z robniki.. Kolesar na hod-
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niku ali pešpotu ne sme (prekoračiti brzine 8 km na uro.
Kjer je izjemno dovoljeno kolesarjenje po peâpotih, se
morajo kolesarji umikati pešcem.
Člen 102.
Pešci.

V kazenski razsodbi se izreče s pozivom na čl. 37.
poprej navedene ministrske uredbe tudi povračilo po
vzročene škode, kakor jo- ugotove za državne in bano
vinske ter dovozne ceste k železniškim postajam 'pristoj
ni cestni nadzorniki, za občinske ceste pa dva zaprise
žena izvedenca.
Čim 107.

Kjer so ob oestah hodniki ali pešpoti, pešci ne
smejo hoditi po vozišču, razen kadar prekoračijo cesto.
Drugod morajo hoditi ob robu ceste, in sicer po
pravilu na desni strani . Na vozišču se morajo umikati
vozilom. Cesta se sme prekoračiti le s potrebno previd
nostjo.
Otroci, ki še ne obiskujejo šole, se ne smejo puščati
brez nadzorstva na cesto. Odgovorni so starši in reditelji.
Šolske otroke naj poučujeta dom in šola o kretanju na
javnih oestah.
•"'•
'
Člen 103.

Glede nedostatkov na javnih cestah, za katere Je po
§§ 1. in 5. zakona 9 izpremembah in dopolnitvah uredbe
0' zaščiti javnih cest odrejeno, da se odstranijo prisilno
s kaznijo, pristojna oblastva ne izdajajo odločb glede
odstranitve nedostatkov ali poprave poškodovane ceste,
marveč postopajo izključno le po navedenih predpisih.

Sankanje, drsanje, smučanje.

Končne in prehodne odredbe.

Sankanje in drsanje na javnih cestah je prepove
dano. Smučanje na javnih cestah je dovoljeno, ako ne
ovira prometa in ako s tem ni ogrožena osebna ali imo
vinska varnost. Ceste se s smučmi ne smejo križati v
zaletu, ampak samo v koraku.
Člen 104.

i

Sani.
Pri saneh mora imeti vprega zvonček ali kraguljček.
To velja tudi pri rabi voz na zasneženi cesti. Sani se
smejo uporabljati le tedaj, kadar je cesta pokrita z ne
prekinjeno snežno ali ledeno plastjo.
VII.

Kazni in postopek.

Odprava nedostatkov.

VIII.

Člen 108.
Razveljavljeni predpisi.
S to naredbo se razveljavljajo in nadomeščajo:
Razglas velikega župana ljubljanske oblasti, s kate
rim se uvaja obvezno zaznamenovanje vozil za prevažanje
tovorov z dne 29. maja 1926., »Uradni list« štev. 234/52,
izvršilna naredba velikih županov ljubljanske in mari
borske oblasti o registriranju in oznamenovanju motor
nih vozil v prometu, »Uradni list« štev. 510/129—1927.,
izvršilna uredba bana Dravske banovine o dopuščanju
motornih vozil in šoferjev, »Uradni list« št. 48/13—1929.,
naredba bana Dravske banovine o postopanju vozačev
motornih vozil pri vožnji čez železniške prelaze v nivoju
z dne 9. februarja 1932., »Službeni list« štev. 158/12—32,
in razglas banske uprave o avtobusnem prometu z
dne 28. decembra 1931., »Službeni list« štev. 126/9—1932.

Cleh'105.
Kazni.
j
Kolikor ne spadajo kazniva dejanja ali opustitve iz
te naredbe pod strožje odredbe kazenskega zakonika ali
ministrske uredbe o zaščiti javnih cest in varnosti pro
meta na njih, adi drugih zakonov, se kaznujejo po čl. 69
zakona o notranji upravi z denarno kaznijo od 10 do
1000 Din, ob neplačilu denarne kazni v odrejenem Toku
pa z zaporom 1 do 20 dni. Istotako se kaznujejo tüdi
prekrški naredbe ministrstva notranjih poslov o registri
ranju in pznamenovanju motornih vozil z dne 9. novem
bra. 1927.; »Uradnilist«..St.479/121—1927.
' "Kaznivo je vsako dejanje ali opustitev,; ki nasprotuje
izrecnim prepovedim ali zapovedim te naredbe,. kršitev
predpisov, izraženih v obliki navodil, pa tedaj* če je zagrešena kljub izrecni prepovedi ali zapovedi pristojnih
oblastev ,ali organov. ' •"; •
Člen 106.

Člen 109."
Troblje.
V roku enega leta izza dne, ko dobi ta naredba ob
vezno moč, morajo imeti vsa motoma vozila za dajanje
zvočnih signalov v mestih in drugih naseljenih krajih
enotno uglašene troblje s prijetnim in nizkim glasom.
Zvok ne sme biti Iripen in odsekan, temveč naraščajoč
in pojemajoč. Enotno tipo predpiše banska uprava po za
slišanju strokovnjakov.
Člen 110
Avtobusi
Avtobusi, Id niso zgrajeni po predpisu čl. 62. te na
redbe, t. j . oni, ki nimajo vhoda zadaj in izhoda spredaj,
smejo biti v prometu samo do konca leta 1935.
V čl. 66. predpisani gasilni aparati se morajo naba
viti vsaj v šestih mesecih, ko dobi ta naredba obvezno
moč.

Postopek.'
Prestopke po uredbi o zaščiti, javnih cest in varnosti ; : " .
Člen 111.
prometa na njih, po zakonu o izpremembah in dopol
šoferji za avtobuse in težke avtomobile.
nitvah navedene uredbe in te naredbe preiskuje in izreka
kazni pristojno občeupravno, odnosno policijsko oblastvo
Po preteku enega leta izza dne, ko dobi ta naredba
prve stopnje po službeni dolžnosti bodisi na prijavo or obvezno moč, ne sme nihče več voziti z avtobusi, ako
ganov javne varnosti ali organov cestne uprave ali pri-, nima v čl. 63. predpisane kvalifikacije in v čl. 78. in 81.
vatnih oseb.
- predpisanega posebnega izpita za upravljanje avtobusov.

874
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Isti rok velja tudi za izpit za vožnjo z.avtomobili s težo
nad 3500 kg.

Obrazec II.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani.

Člen 112.

II. No

Šoferske izkaznice.
Dosedanje šoferske izkaznice se morajo zamenjati za
nove po obrazcu III. te naredbe v enem letu od dne, ko
dobi naredba obvezno moč.

193

Izpričevalo o izpitu za samostojno
vodstvo motornih vozil.
Gospod
bivajoč v
rojen dne

Člen 113.
Šoferske šole. '
Cl. 93. in 94. té naredbe se ne uporabita na šofer
ske šole, ki so bile odobrene prej, ko je dobila naredba
obvezno moč.
Cl;n 114.
Veljavnost naredbe.
Ta naredba dobi obvezno moč 30. dan po razglasitvi
v »Službenem listu kraljevske banske uprave Dravske
banovine«.
V Ljubljani, dne 30. maja 1933.
Ban:
dr. Drago Marušič s. r.

......;.
,;,_ ; ;_;
^
.-,.......: leta
:
v
:
, pristojen. v občino
,
srez
, je dne
193
kot poklicni nepoklicni vozač z avtomobilom (s težo nad
3S00 kg) avtobusom motornim. kolesom brez prikolice
s prikolico tovarniške znamke
z uspehom napravil izpit . in s tem dokazal usposob
ljenost za samostojno vodstvo avtomobilov (s težo nad
3500 kg) avtobusov motornih koles brez prikolice, s pri
kolico z eksplozijskim motorjem v smislu pravilnika mi
nistrstva za notranje posle z dne 26. septembra 1928.,
JB. br. 14852, »Uradni list« z dne 25. oktobra 1928,
štev. 336/100, in V. poglavja oddelka C. naredbe bana
Dravske banovine o zaščiti javnih cest in varnosti
prometa na njih z dne 30. maja 1933., II. No. 9720/1,
»Službeni list« hlev. 306/48. iz leta 1933.
Ljubljana, dne

Obrazec I.
Sreeko načelstvo v .'.
Sreeka izpostava v Skofji Loki.
Mestno načelstvo v
Štev;

:..-.-.
Podpis.

(M. P.)
Opomba:

„. 193
,

• •'••••'•

Samostojno vodstvo motornih vozil je dovoljeno samo
na podlagi šoferske izkaznice, ki jo izda pristojno sresko
načelstvo, uprava policije, predstojništvo mestne policije,
sreska izpostava. - , . • . - , .

!..„

Uporabno dovoljenje
po čl. 24. uredbe o zaščiti javnih cest in varnosti prumeta na njih, »Uradni list« z dne 25. junija 1929. št. 273/64.
Gospodu

;

,

bivajočemu v
srez

, občina
_

„ "„

,

, se dovoljuje,' da sme uporabljati

v javnem prometu vozilo:*

V
Dne ..„
L. S.

podpis.

Opomba:
* Tu se vozilo na kratko opiše, n. pr. običajni enovprežni ali dvovprežni tovorni voz za prevažanje lesa ali
s trugo ali s platojem itd.

Obrazec III.
Oblastvo:

Šoferska izkaznica.
Gospodu
,..
„
;
rojenemu dne
leta
„
v
.'......:
in stanujočemu v
•••
, se na osnovi čl.. 15. uredbe o za
ščiti javnih cest in varnosti prometa na njih, »Uradni list«
štev. 273/64—1929., potem ko je dne L.
1..1.„.L„.193
z uspehom napravil izpit za upravljanje avtomobila (a
težo nad 3500 kg) avtobusa motornega kolesa ,brez pri
kolice s prikolico, dovoljuje, da kot poklicni šofer samovozač sme samostojno voditi avtomobile (s težo nad
3500 kg) avtobuse motorna kolesa brez prikolice s pri
kolico. .
.• '
.., dne ....
Podpis stranke:

i ....... 193 „.
Podpis.

(M. P.)

•*<
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§3.

IL No. 9720/1.

Naredba
bana Dravske banovine o zaščiti jav
nih cest in varnosti prometa na njih,
o miru in snagi za področja uprave po
licije v Ljubljani, predstojništev mest
ne policije v Mariboru in v Celju in
mestne občine v Pttiju.
(Mestni cestni red.)
Na osnovi 81. 66, in. .67. zakona o notranji upravi predpisujem, d« razen naredbe bana Dravske banovine o za
ščiti Javnih, cest in varnosti prometa na njih z dne
80. maja 1933., II.' No. 9720/1, »Službeni liât« z dne 14
Junija 1933., štev. 306/48 iz leta 1933:, velja za področje
uprave policije v Ljubljani, predstojništev mestne policije
v Mariboru in v Celju in mestne občine Ptuj še ta-le
naredba: '

Občne odredbe,
§

i.

"'•••.

Splošno navodilo.
Vsakdo je dolžan biti na javnih oestah, ulicah in trgih
obziren, previden in tako pozoren, da se v cestnem pro
metu vzdržita red in varnost in da se promet neovirano
razvija. Promet naj se vrai mirno brez nepotrebnega
hrupa in ropota ter tako, da se ne ograža zdravstvo,
8 2.
Prometni stražniki.
(Testni promet nadzorujejo policijski stražniki. Na
cestnih križiščih z močnim prometom in na drugih za
promet nevarnih točkah aktrbe za varnost in neovirani
razvoj prometa za to posebej odrejeni prometni policij
ski stražniki.
..,..,
Njihova dolžnost je, da nadzorujejo pravilnost vožnje
in da na znamenje vozačev o smeri vožnje pokažejo, ali
je cesta v označeni smeri prosta ali ne. Znamenje za
prosto cesto je energičen zamah z roko v smeri vožnje.
Ako cesta ni prosta, stražnik dvigu© roko. Stražnik se
mora vedno zavedati, da da pravilno znamenje upošte
vaje predpise o prednosti (öl. 25. v : uvodu navedene ba
nove naredbe). Nadzorovati mora tudi promet pešcev v
okolici svoje službene postojanke, in preprečiti, da bi
pešci na križišču prekoračili oesto ali postajali V: okolici
križišča.
Stražnikovim navodilom se mora vsakdo pokoriti. To
velja tudi za vozače vozov cestne električne železnice.
Prometei stražniki, ki vrše éhtóSbo na cestnih križi
ščih! morajo etati v eredi križišča. Njim kakor tudi' dru
gim za varstvo prometa na odrejeno cestno meato postav
ljenim policijskim stražnikom sé mora vsakdo umakniti.
Prometna znamenja stražnikov, dana vozilom, morajo
upoštevati tudi pešci,
"••••;.

Prometne prepovedi in omejitve.
Uprava policije v Ljubljani, pradstojniätvi mesta©
policije v Mariboru in v Celju ter mestno naoeletvo v Ptuja
se pooblaščajo, da po zaslišanju mestnega načelstva, od
nosno pristojnega sreskega načelstva iz varnostnih in
prometnih ozipov popolnoma prepovedo ali omeje vozni
promet za posamezne ceste, ulice in. trge, da na posa
meznih mestih na poseben način urede promet in da
odrede stojišča za avtobuse in izvoščke ter prostore za
parkiranje. Take prepovedi, omejitve ali ureditve se pa
smejo predpisati za državne, ali banovinske ceste samo z
odobrenjem banske uprave.
Prepovedi, omejitve in ureditve morejo bita.trajne
ali začasne, kakor pri cestnih gradbah ali ob elementar
nih nesrečah. Veljati morejo za vsa vozila ali samo za
neko vrsto (tovorni vozovi, težki avtomobili) ali samo za
neko smer.
Ce je potrebno, se mora v takih primerih piromet
napeljati na druge ceste ali drugače poskrbeti za vzdrže
vanje prometa.
Prometne prepovedi ih omejitve se morajo označiti
s predpisanimi prometnimi znaki, ki jih postavijo pri
stojne občine ali cestne uprave na svoje stroške.
Prepovedi in omejitve ne veljajo v nujnih primerih
za gasilne in rešilne vozove.
. .

§4.
Varnostni otoki.
Z robniki omejeni varnostni otoki so. namenjeni za
usmerjanje prometa in za varstvo pešcev ter ne sme
nanje zapeljati nobeno vozilo.
Pri varnostnih otokih na križiščih mora vsalko' vozilo
voziti v naravnem podaljšku svoje smeri ali tako kakor
kažejo prometni znaki.
Vrstni red vozfiL
Kadar določi oblastvo za več proti istemu mestu vo
zečih vozil vrstni red, ali kadar tak red nastane sam ob
sebi, se morajo na novo prihajajoči vozovi pridružiti
zadnjemu vozu ter nI dovoljeno izstopati k reda, vozove
prehitevati ali se riniti v vrstni red.
Isto velja tudi za uvrščanje vozil na stojiščih. .
-:•' ...:•

"

'

'

"e.e..:;.';5:.-:."

Tovori izrednega obsega ali teže.
Tovori izrednega obsega ali teže, ki se ne dado ras-,
deliti, se smejo prevažati po mestu le med 21. uro zvečer
; in 7. uro zjutraj ali med 14. in 17. uro popoldne. Ako se
že vnaprej ve, da bodo ovirali redni promet, se mora
prevažanje naznaniti vsaj 24 ur prej upravi policije,
predstojništvu mestne policije, v Ptuju mestnemu načelstvu. Glede dovolitveлжа transport izrednih tovorov
velja točka I. navodil kraljevske banske uprave z dne
: 25. julija 1982., »Službeni list« štev. 624/61 ist leta 1982.
П.

Vprežna vozila.
' §?•

' ' '
;;

•• •• ( 'Brinle.'v
Prepovedano je voziti s koûjr lirez brzd.

'.-"•.....;
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§8.

§ 14.

Označevanje smeri.

Umikanje tramvajskim vozovom.

Voznik mora na križiščih, označiti smer vožnje z za
mahom biča ali z roko. Kadar hoče : ustaviti, mora to
naznačiti, z navpičnim dvigom biča ali roke.

Izjemno je dopuščeno, da se druga vozila umaknejo
nasproti prihajajočemu 'tramvajskemu vozu na levo, če je
med njima in.desnim cesimim robom premalo prostora.
: Paziti se pa mora v takem primeru na vozila, ki prihajajo
naproti.
- y-.

•

'

•

•

§

«

.

•

-

•

•»

i

Ropot.
Vozila, ki sama ali katerih tovor pri nagli vožnji de
lajo hud ropot, morajo voziti počasi.
Zeležnina,1 pločevina in drugi slični predmeti; ki pri
prevažanju povzročajo izreden ropot, se morajo naložiti
ali zaviti v slamo ali na drug primeren način, da se ropot
po možnosti prepreči.
•
§ 10Razsvetljava vozil za prevoz oseb.
Kočije in druga vozila za prevažanje oseb morajo
biti ,v času javne ulične razsvetljave opremljena z dvema
gorečima svetiljkama. Svetiljke naj bodo pritrjene na
sprednjih straneh voza, morajo biti v dobrem stanju in
imeti svetlo belo luč.
'...-.,.•.

'• ••'.''

..'

Ж.

'

.-;•;.• •:•::•'
[

:

:''.';';,, VI.:-•> '^\.,>У"{^у^ '\•
Električna cestna železnica (tramvaj).
•

= §

i

8

/

-

:.-

i.-:v

mimo

••-. = •

Prekoračenje proge. Čakanje občinstva nä postaja
liščih.
••'••'•"•- •
Če se bliža voz'električne'cestne železnice, ne sme
nihče prekoračiti/proge. '
. ''
,
Občinstvo, ki čaka'na postajališčih, " mora stati ' na
hodniku ali v postajni hišici,, nikjer pa ne sme ovirati
rednega prometa.
,•:,••>•

Prepovedano je uporabljati preglasna trobila, po
sebno ponoči; brez potrebe dajati signale, klicati s trob
ljo potnike iz hiš in v gornjih,nadstropjih, ropotati z mo
torjem in sploh s preglasnimi in nepotrebnimi šumi
::.-.

:

Kjer je med progo cestne električne: železnice in des
nim robom vozišča v smeri vožnje dovolj prostora za
kretanje enega vozila,, posebno tam, kjer. dvotirna proga
pelje po sredi Široke : ceste, je treba tramvajske vozove
izjemno prehitevati na desni strani. Ce. to ni mogoče,, se
prehiti na levo, kolikor dopuščajo 'naproti prihajajoča
vozila, sicer se pà mora s prehitevanjem počakati. ....
Mimo vozov cestne električne železnice, ki stoje na
postajališčih, smejo; peljati druga vozila na oni/ strani,
kjer ljudje vstopajo in izstopajo,'le v koraku'in le v taki
razdalji, da občinstvo ni ogroženo. Àkò se m mogoče
ogniti dovolj vstran, mora vozilo obstati, da 'vsi potniki
vstopijo, izstopijo in odidejo z vozišča.

'\

/-Zloraba signalnih;naprav.

kaliti mir.

>

Prednosti;tramyajskihf vozov.
Vozovi cestne električne železnice imajo na križiščih
prednost pred drugimi vozili.,

Na križiščih mora voznik motornega vozila označiti
smer vožnje posebno tam, kjer je prometni stražnik. Pri
odprtih motornih vozilih se smer: pokaže z močnim za
mahom roke v $mer vožnje. Pri zaprtih avtomobilih se
smer vožnje označi s trobljo, in sicer: en kratki signal
pomeni naravnost, dva na, desno in trije na levo. Do
pušča se, da se smer nakaže s svetlobnim znakom. .
Prihod se označi z enkratnim dolgim signalom.
\ §'12:

-..

§ 16.

§ 1 1
-..
'
Znaki za smer n a križiščih.

- ;

§:is.-.-...

Prehitevanje tramvajskih vozov.' Vožnja
postajališč.;, џ

...

Motorna vozila.

;

••••

•••'••

•>•••

•••-;.

;

Vožnja in hoja po tramvajski progi.
' Kjer je cesta tako zgrajena, da1 ima električna cetma
železnica svojo, od vozišča vidno ločeno prógb, te proge
ostala vozila ne smejo uporabljati, razen za prehod na
mestih, kjer jo križajo ceste;
Kjer je cesta poleg tramvajske proge dovolj široka
za pravilno vožnjo Дјусапја po desni, pravilno sreča vanje
in prehitevanje), naj se brez potrebe ne vozi po tram
vajski progi.
Vsako vozilo se mora, ;Jak#j umakniti s tramvajske
proge, ko voznik zapazi, da.ee bliža tramvajski voz.

§ 1 8 , . - , ^ , , ,

; Dolžnosti tramvajskega osebja proti občinstvu.
Tramvajsko osebje moVk biti^pfoti občinstvu vljiidnò
in ustrežljivo in če treba, mora pomagati potnikom pri
vstopanju in'izstopanju,-posebno slabotnim in starim ose
bam ter invalidom in otrokom.
'•''""' '"
. • -> Skrbeti mora, da se:vLv<Äövih •ohranita1 red- М ; snaga.
.

-:

•;>•

,:,j<

i:,j

<: _ § < 1 9 . . '

'•••

'••'•^"••-

;

:•'-

• •;!

; , . : .Vstopanje in izstopanje. , r ,
;/
: Vstopa in iastopa'se'samo nä postajadiščih,-... in Bicer
oboje.- z ; desne ; strani- 1 v smeri vožnja. Vstopa.; se/zadaj,
izstopa spredaj.
'•<.:, <.•:•,•< :•.<•
.-,:•••••••
Med vožnjoje prepovedano vzpeti' e e ' na voz ali sko4
čiti.z'njega.'i ;.•.••.• ;'• ..:••.•-" \'.:.vv :.'>->..; ;;"'!^'--! .•.;.
r :
§20.
'-'
"„ izključitev ,pptnik'o.y oil vožnje.,
'.-,,>.
.: Osebe,, kj ,bd rad;. -kake Vidne boleru ali Џ...drugih
razlogov, mpgle. "nadlegovati-, sopotnike, ;sme , sprevodnik
izključiti, od, .vožnje. ., '/.,,' ,..'" . . . .'., <.7^.,,. ... .., •„
Ako ,pol2iik'kljuib/ópe^yanemu p o z i v a n e . uboga*
. more тsprevodnik, zahtevati intervencijo ,уагпоз|ћјјЈ1 or
ganov. '" v '"'" '"'" '"'""" ' '"''"' '"" /.'",' ',;/,'";'•" ''. ,-..

•••
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• . § 2 1 .

§26.

• : - .

Ustavljanje.

Prepoved prenatrpan ja vozov. Prtljaga. .

. . Kadar je voz ; popolnoma zaseden, razobesi sprevod j
Vozovi; cestne električne železnice se-smejo ustav
nik napis •»Z a s . e d e . n o « ter ne dovoli nikomur nveč.l j a t i le na postajališčih. Ne smejo obstati na »križiščih in
vstopa. Zlasti ne sme nihče stati na stopnicah voza.
! na drugih mestih, kjer bi ovirali promet, ražen v pri. Potniki se ne smejo gnesti na ploščadih, če je v no ;meru preteče nezgode ali neodvrnijive zapreke.
tranjosti voza dovolj prostora. .
§ 27.
V vozove cestne železnice se sme jemati le manjša
prtljaga, ki ne nadleguje občinstva niti ne ovira občin
Prekinjanje sprevodov.
stva', Voznika in sprevodnika, pri "kretanju. V ' notranjost
Tramvajski vozovi ne smejmo prekiniti vojaških čet
voza sme potnik vzeti le manjšo prtljago, ki jo lahko drži
v naročju. ::Večja ..prtljaga,' kakor kovčegi, .-košare; večji iin cerkvenih sprevodov ob Vstajenju in na Telovo ter
zavoji, se mora odložiti na sprednjem delu voza:ob. levi. ; sprevodov, -ob; veljkih narodnih,' društvenih in' drugih;
I svečanostih. Potrebne odredbe izda v vsakem.primeru
strani voznika tako, da je.-izhod vedno prost.
'.policijsko
oblastvo prve stopnje.
Ne smejo se v z e t u n a . voz. raznesila, predmeti in
živali,, ki imajo neprijeten duh. ali ki bi mogle- potnike
: .... ......
,. .. . v # ; ;.. ;
,,.„;...
,.. .,
poškodovati' «Ili' pomazati. lÀko iinajo potniki- s seboj
smučke, morajo biti na prednjem deluvozà iin jih držati
pokoncu.
j
Kolesa (bicikli) in druga vozila.
Potnikom je prepovedano prijemati naprave'za spu-,
•';:_
. 'V"''-; ;§'?28.
.:.•.::-_•
ščanje toka, za signale in ostale naprave na vozovih. J , i j
Kolesar ji.
Sprevodnik je odgovoren,. za 'strogo izvajanje teh
;
določiL
'''.•;
•'
';•' ' "
' ' ' ' ' • " . ' . ; . ' .'
Na ovinkih in križpotih ter pri prehitevanju mora
kolesar paziti na pešce, jezne konje, vprežne in druge
[ živali ter z zvoncem pravočasno opozarjati na svoj prihod.
Kajenje v tramvaju.
;.
Na križiščih morajo kolesarji smer vožnje označiti z
Prepovedano je"'kaditi -v notranjosti tramvajskega .*гоко. Ako naj kolesar sreča vprežene vozove ali jahače,
; je dolžan paziti, na živino in se ji izogniti.
voza.- ','•.-•,,•....-.
.- ;
Pred izvozom iz.hiš ali z zemljišč.in .pred uvozom.
. ,. Na prednjem in zadnjem, delu voza se. sme kaditi le, :
vanje mora stopiti ' s kolesa. • ' ,
če'ni ta prostor popolnoma zaseden..
§22.

V priklopnem vozu je dovoljeno kaditi tudi v no
tranjosti voza.
,.. , . .-.,';
•-•••

:..;

•

•

•.§•28..

-

. -

''••

'i--

•'

-.

Smer vožnje.
Za tramvaj veljajo splošni predpisi glede smeri
vožnje, t. j . na dvotirnih progah morajo vozovi voziti po
desni strani v smeri vožnje in še'm'orajo na izogibališčib
kretati, na desno... : :
.-',.,,;
/JJJ

•§ ; 24:'
Znaki.

•• §29-.-'
Ročni vozički in samokolnice.

,V. ; . / '
.

Ročne vozičke in ®amokolnice:jfe dovoljeno porivali' ,
jle, ako tovor vozniku ne zapira prostega razgleda. Bru: gače se smejo taki vozovi le vleči in mora voznik držati
oje v rokah. Prepovedano'jö pri"1 vožnji sedati na ročne
vozičke- ali puščati, da voz sam teče po »tranini. •
, (Vožnja po hodnikih in pešpotih je prepovedana,
kjer ni izrecno dovoljena.
• •• ,
Samokolnice ali ročni vozički se morajo ogibati vpreženim, vozovom in motornim vozilom.

. Voznik električne cestne železnice je dolžan opozo
riti občinstvo na prihod voza najmanj 30 m pred križi
ščem cest ali pred ovinkom. Opozarjati mora tudi vedno,
Otroški in bolniški vozički.
kadar je^na; cesti oseba, ali, stvar,-,ki. ovira prosto, vožnjo.
Tudi,odhod voza mqra, voznik naznaniti s signalom.
Vožnja z otroškimi in bolniškimi voaicTd, dalje z
Kjer prehaja;dvotirna proga".v,enotirno in.na izogi- otroškimi tricikli je na hodnikih dovoljena, vendar ne
bališčjh- morata. voznik ' in sprevodnik. dobro spaziti, da sme ovirati prometa pešcev. Prepovedana je zlasti vzpoVoz-,ne pdpelje prej,.nego se sreča z nasproti prihajajo-, : redna vožnja-s-takimi-vozili. - '., '•.'•',. ,,-,.,.
čim vozom.. -,,,.-.'..„ ,,;: ; . . „ ; , • / . . .,• . .^\ .-.',.. '.,...,-'.,. . :
'•'-'••••'

Posebno previdna vožnja, v

\ '•"

"•.;''•'

' - '

v t

-

Pešci.

..ï:

'-:

i . Tjaimvejski,. vozniki morajo., posebnoprevidno voziti
na vseh onih mestih, ki so našteta, v ;čl. Ц. naredbe bana
•
:. -§. SiDravske banovine, navedene v uvodu.
Smer hoje, križišča in varnostni prehodi.
Ako voznik opazi, da .proga ni prosta, mora'.že v
Za pešce so hodniki va pešpoti. Pešci naj hodijo
razdalji 20 m od zapreke zmanjšati brzino in ustaviti voz ! vedno gp desni st^i^hodmika v'tìm'eri hoje in prehiteše pred zapreko.
"
vajo levb; izogibajo sé pa na desno, r,
• ".iVbzïuki;^električne cestnerželeznice se morajo po
; .Na :vozišče sme stopiti pešec .le, kadar hoče cesto
koravati odredbam: varnostnih; 'organov. .
.,..,. /prekoračiti. Pešci za prekoračenje ceste, a e : smejo upor
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rahljati križišč. Prekoračenje se mora zgoditi vedno
naglo, previdno in v najkrajši smeri, t. j . pravokotno na
smer ceste.
•'
'''' '
Na ceetah, ki se iztekajo v glavna ali zelo: prometna
križišča, se prehodni pas za peace pred križiščem označi'
z dvema črtama. Nadin označbe določi in oanačbo zaščit
nega pasu izvrši mestna občina sporazumno z državnim
policijskim oblastvom. Kjer je varnostni prehod na ta
način označen, pešci ne smejo drugod prekoračiti ceste.
§32...
Postajanje na hodnikih in pešpotih.
Postajanje na hodnikih in pešpotih ovira promet.
Postajanje v gručah je tam, kjer bi oviralo promet, pre
povedano.
Posebno je prepovedano postajati ob izhodih Iz cer
kev, javnih dvoran, gledališč, kinematografov in sličnih
naprav. V vsakem primeru morajo oni, ki stoje na hod
nikih ali pešpotih, pustiti drugim toliko prostora, da
lahko gredo mimo.
,
Prepovedana je vzporedna hoja več òséb po hodnikih in pešpotih tako, da se drugim ovira iti mimo.
Postreščkd, prevozniki in sploh osebe, ki javno po/nujajo svojo službo ali ki javno prodajajo blago, ne smejo
postajati ali posedati na hodnikih, pešpotih, prehodih
io mostovih, razen na mestih, ki so jim odkazana.
,
§ 33.
Prenašanje tovorov.
Prepovedano je po hodnikih jn drugih za pešce do
ločenih potih prenašati predmete, ki po svoji obliki, ve
likosti ali drugi lastnosti lahko nadlegujejo ali poškodu
jejo druge pešce. Osebe, ki take predmete nosijo, morajo
hoditi po vozišču na desni strani tik hodnika ali pešpota.
Tudi osebe, katerih obleka ali oprema, lahkq druge po
maže, ne smejo hoditi po hodnikih ali .pešpotih.
§34.
Sprevodi.
Obhodi, pogrebi in drugi sprevodi fer vojaški od
delki smejo uporabljati hodnike ih peèpote le, če je upo
raba vozišča otežkočena.
'•

V I I .

•:•

Jezdeci.

Prepovedano je živino goniti po ozkih ulicah in po
notranjem mestu razen na posestva ali s posestev, ki
so v teh krajih.
V Ptuju odredi mestno naòeletvo, po katerih cestah
in uHoah je prepovedano goniti živino.

§87.
Konji.
Konje je dovoljeno goniti po mestu skupaj največ
pe dva do tri, ki morajo biti drug k drugemu privezani.
Vsaka skupina mora imeti'svojega gonjača,
•' Goniti jih je treba le v koraku to na uzdi. Imeti
morajo brade.
§88.
Goveja živina.
Goveja živina se srne po. mestu voditi le v skupaj
zvezanih parih. Vsak drugi par mora imeti svojega
gonjača.
Gonjači smejo biti le zanesljivi in dovolj krepki
ljudje. .,
,
Bika je dovoljeno po mestu gnati le, ako ima za
vezane oči, in ako ga vodita najmanj dva močna človeka
na vrvi; ki je privezana na spodnjem delu sprednjin
bikovih nog.
§39.
Prevažanje živine. Male živali.
Teleta in druga klavna živina se sme prevažati le
nezvezana v pripravnih vozilih. Prepovedano je preva
žati klavno živino na tak način, da se živina muči.
Svinje in druge živali, kakor koze,' ovce, purani,
se po notranjem mestu ne smejo voditi, ampak se smejo
samo prevažati. To pa ne velja za mesto Ptuj, ako
mestno načelstvo ne odredi kaj drugega.
§40.
Odgovornost.
Za izpolnjevanje prednjih predpisov tega poglavja
so odgovorni gonjači in vozniki kakor tudi oni, po ka
terih nalogu živino gonijo ali prevažajo.

.• . , . , . - . •

• §41.

Psi,
Jahanje je dovoljeno samo po voziščih.
Popadljivi psi morajo nositi nagobčnike, ki naj boflo
Jahati neosedlane konje aH konje, ki imajo le uzde tako prirejeni, da more pes piti, ne more pa ugrizniti.
in so brez bržd, ni dopuščeno.
Po javnih nasadih se smejo psi voditi le na verižici
• Jezdeci smejo voditi le po enega ročnega konja in ali vrvici. Psi ee ne smejo jemati na tržišča, v kopališča,
morajo z njim jahati v koraku. Tudi ročni konj mora v kavarne, gostilne, brivnlce, mesnice, trgovine z živili,
imeti uzdo z bradami.
druge javne prostore ter v tramvajske vozove.
HlapcL ki jahajo konje, na izprehod, jih ne smejo
Prepovedano je pse puSčati ponoči na ulici.
voditi po živahnih in ozkih ulicah.
<•
Psi, ki imajo navado, da ponoči tulijo, se morajo
zapreti v notranjem poslopju.
vin.
Ako pes z lajanjem ali tuljenjem trajno kali nočni
mir,
sme oblastvo odrediti, da se odstrani.
ž i v i n a i n d r u g e živali.
§42.
.. / '
,,,,,: Splošni predpisi.
^
'
Perutnina.
Živino je treba goniti brez vsakega • postajanja. Pre
Petelini, gosi in druga perutnina,-'ki'kali nočni mir,
povedano je na javni cesti živino privezovati na naslone,
mora biti zaprta v notranjosti poslopja.
ograje ali slično.
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IX.

"^Posebna uporaba javnih cest.
§43.
Načelna odredba.
Ceste se smejo uporabljati na tak način, da promet,
za kf.terega so namenjene, ni oviran,
,, Uporaba oest in zračnega prostora nad njimi za
druge namene kakor za promet, je dopustna samo ž do
voljenjem oblastva, označenega v navodilih, ki so nave
dena v § 6. te naredbe, in izdanim sporazumno s pri
stojnim policijskim, odnosno upravnim oblastvom in to
poleg dovoljenja po specialnih zakonitih predpisih.

- ; § 44.
Primeri posebne uporabe.
Dovoljenje DO 2, odst § 43. je potrebno zlasti:
1. za postavljanje stojnic, kioskov, čakalnic, javnih
telefonskih govorilnic, avtomatov, reklamnih stebrov, ben
cinskih tankov in postavljanje drogov in mlajev;
2. za izložbene omarice, vetrobrane, solnčne zaslone
in strehe, izložbene in reklamne napise, transparentne
izveske in svetlobne reklame;
3. za postavljanje vrtičev, miz, klopi, stolov in rast
linskega okrasja pred gostilnami in kavarnami, priprav
za pečenje kostanja, postavljanje ročnih vozičkov za pro
dajo sladoleda, slaščic, klobasić in slično;
4 za snaženje hišne opreme, in reklamno razobešanje ali razstavljanje blaga;
5. za odkladanje materiala;
6. za vsakovrstne napeljave pod cesto in nad cesto
(kabli, cevi, daljnovodi, telefonske in. telegrafske nape
ljave in slično);
7. za razobešanje visečih izveskov;
8. za stavbne odre.
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stoječih se dopušča viSina najmanj 2-20 m nad hodnikom.
Ne smejo imeti visečih kril izpod te višine, niti biti z
nobeno stvarjo pritrjeni na tla. V nobenem primeru ne
smejo segati čez rob hodnika ali pešpota. Ob dežju mo
rajo biti solnčni zasloni in strehe spravljene.
§48.
Razsvetljava razstavnih oken.
Svetiljke pri prodajamiških razstavnih oknih morajo
biti najmanj 2-50 m nad hodnikom.
Za razsvetljavo razstavnih oken se sme uporabljati
samo električna luč.
§49.
Vrata in okna v pritličja.
Vrata, okna, žahraje, zaklopnice itd. v pritličju, ki
se odpirajo na cesto, morajo biti vselej tako pritrjene,
da ne poškodujejo pešcev ali ovirajo prometa.
Okna, ki niso najmanj 2-20 m nad hodnikom, se ne
smejo več napravljati tako, da bi se odpirala na cesto.
Ob dežju morajo biti vsa okna, ki se odpirajo na
cesto in niso najmanj 2'50 m nad hodnikom, zaprta.

§ 60.
Gradbe in popravila.
Kdor hoče pri gradbah ali popravilih uporabljati
javno cesto za skladanje ali nakladanje gradiva, strojev,
orodja in drugih priprav in za postavljanje stavbnih
odrov, mora imeti dovoljenje po § 43. te naredbe.
Zavzeti del ceste se mora v času uporabe zagraditi
ali vsaj na primeren način označiti s svarili in po noči
zadostno razsvetliti.
Svetiljke morajo biti 1 m do 1*60 m nad zemljo in
dobro pritrjene. Steklo, obrnjeno po dolžini ceste, mora
biti rdeče barve.
Razsvetljava trajaj od miraka do zore. Za, predpisano
razsvetljavo je odgovoren (gradbeni vodja.

Pogoji za dovoljenje.
V prejšnjem paragrafu navedena uporaba cest se
§51.
sine dovoliti le, če s tem ni oviran javni promet, ogro
Viseči stavbni odri.
žena javna varnost aH zdravje, zasenčena javna razsvet
ljava in če se ne kvari estetsko lice • okolice. Z njo; se
Viseči stavbni oder se sme napraviti in uporabljati
ne smeta zapreti luč in zrak za stanovanja in obratne le ob strokovnem nadzorstvu. Vrvi morajo biti konopljene
prostore. Dovoljenje velja samo do preklica.
ali žične in se mora njih nosilnost poprej preizkusiti.
Dvigalne in spuščalne naprave morajo imeti varnostne
zapornice. Zibanje odra naj se po možnosti prepreči. Pri
§46.
uporabi takih odrov se mora hodnik za promet zapreti,
Razobešanje blaga in reklamnih priprav.
če pa to ni mogoče, prekriti.
Prodajni in drugi predmeti, razstavna okna, izveski
in druga reklamna sredstva, ki še razobešajo ali raz
§ 62.
stavljajo na poslopja, na vrata, okna, ograje itd., ne
Označevanje sveže pobarvanih predmetov. /
smejo do višine 3 m nad hodnikom, pešpotom, cesto ali
trgom moleti več nego 16 cm ha te objekte.
Sveže pobarvane izložbe, okna, ograje in druge
Vse to je treba postaviti takó, da ne onesnaži ali predmete tik ob hodnikih in potih je treba primerno
poškoduje .pešcev in ne plaši vprežne živine. Tudi v označiti, da se pešci ne umažejo.
višini nad 3; m ne sme moleti predmet čez hodnik.
Za izjemno prekoračenje navedenih mer je potrebno
§ 53.
posebno dovoljenje v § 43., odst. 2., navedenega oblastva.
Cepljenje in žaganje drv.
'. §.47.
Cepljenje drv na javnih cestah je prepovedano. Ža
ganje drv je dovoljeno le za hišno porabo in le tam, kjer
Solnčnl zasloni in strehe.
se prehod ne ovira in kjer ni posebno živahnega pro
Solnčni zasloni in strehe se, morajo napraviti tako, meta. To pa velja le za take hiše, ki nimajo priprav
da so najmanj 2-50 m visoko nad hodnikom. Pri že ob nega prostora v drvarnici, na dvorišču ali na vrtu.
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Hodnik ali pešpot se ne sme za to nikdar uporab
ljati. Drva se smejo skladati le tik hodnika ali pešpot'a
v širini, kakor so polena dolga, in morajo biti tako zlo
Zaščita javnih cest.
žena, da se ne morejo podreti. Žaganje in prenašanje
§ 60.
drv se mora takoj pričeti, delo nepretrgoma nadaljevati
in čimprej dovršiti.
Poškodovanje naprav.
Po dovršenem delu se mora cesta očistiti žaganja in
Razen dejanj, ki se kaznujejo po čl. 36. uredbe o za
drugih odpadkov. Prepovedano je pri takem opravilu za
ščiti
javnih cest in varnosti prometa na njih, je kaznivo:
bijati kole v cesto.
ugašati
svetiljke cestne razsvetljave, laziti preko ograj,
Žago ali stroj je treba postaviti tik ob hodniku, da
ki
so
postavljene
v ' varstvo javnih potov, spomenikov,
ne ovirata prometa, in ju takoj po dokončanem delu od
nasadov
in
drugih
naprav, samovoljno premeščati, ma
straniti. Žaganje je dovoljeno le pri dnevni svetlobi in
zati in popisovati ograje, kažipote, ulične tablice, var
tudi poleti ne pred 7. ali po 20. uri.
nostne znake, hišne številke, nasade, klopi in druge
naprave in priprave, ki imajo namen varovati, označe
§54
vati, vzdrževati in olepševati javne ceste in prostore ali
so v občno korist, ter vsako dejanje in vsaka opustitev, s
Razbijanje premoga, žaganje in tesanje lesa.
katerima se otežuje ali zapira prost pristop k njim.
Razbijanje premoga, žaganje in tesanje stavbnega
lésa je na javni cesti prepovedano.
r
§61.
§ 55.

Postavljanje predmetov na okna itd.

Nakladanje in razkladanje vozov.

Predmeti, ki se postavljajo ali obešajo na okna, bal
kone ali na zidovje, se morajo tako pritrditi, da ne mo
rejo pasti na cesto ali hodnik, kjer bi utegnili ogrožati
varnost oseb in imovine. Y
Prepovedano je tudi kakršnekoli predmete metati
skozi okno ali čez balkon na cesto ali druge javne pro
store.

Na javni cesti se smejo vozovi nakladati ali razkla
dati le tedaj, če pri hiši ni primernega dvorišča ali
uvoza. Nakladanje ali razkladanje se mora pričeti takoj,
ko se pripelje voz, in se mora nadaljevati in dovršiti
brez prenehanja z zadostnim številom delovnih sil, potem
pa voz takoj odstraniti.
§ 56. .

v

XI.

Dovažanje in spravljanje ledu.
Z ledom naloženi vozovi se morajo pri skladanju
postavljati zapored in. tako, da promet ni. oviran.
Razbijanje in spravljanje ledu se mora pričeti takoj,
ko se led pripelje in nepretrgoma nadaljevati. Ko se
delo konča, je treba prostor o|pažiti in posuti s peskom,
pepelom ali žaganjem.
Pri prevažanju ledu .mora voznik z voza odpadle
kose pobrati in jih naložiti nazaj na voz.
§ 57.

;..

Zakrivanje svetiljk 'in drugega.
Prepovedano je z izveski, žaluzijami.in sličnim za
krivati javne svetiljke, .hišne številke, .uliöne napise in
vodovodne znake na hišah in ograjah.
§58.

Snaga na javnih cestah, ulicah, trgih ,
in nasadih.
§62..
Splošna odredba.
Snaženje in škropljenje javnin cest, ulic, potov, pre
hodov, trgov in nasadov тота opravljati občina. Prehode,
mora čistiti prav tako, kakor se čistijo hodniki in peš
poti., Hodnike, in pešpote mora. snažiti in škropiti lastnik,
oskrbnik, hišnik, ali najemnik hiše, stavbdšča ali dT\ir>
gačnega zemljišča'ob:, vse j dolžini dotičnega posestva,
kolikor občina sama ne prevzame te obveznosti ali čišče
nja ne uredi drugače.
Kjer občina ne prevzame, te obveznosti, uredi „način
in čas ' snaženja in škropljenja tako, dà" delo ne ograža
zdravstva, ne nadleguje prebivalstva., in je časovno po
možnosti v s k l a d u s -čiščenjem, ki ga opravlja sama.

Prilepljanje lepakov.
Prilepi janje lepakov in razglasov na javnih cestah
Je dovoljeno samo na prostorih, ki so za to določeni.
Prepoveduje se pritrjevati lepake na hiše, drevesa,
zidovje, ograje, brzojavne in elektrovodne drogove itd.
...

,.

§
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Razdeljevanje letakov.
Razdeljevanje letakov je dopustno le po predpisih
zakona <> Hsku. Za prenašanje reklamnih napisov, izdaja
dovoljenjt pristojno policijsko oblastvo (v Ptuju mestno
načelstvo).

".

'

:'"
A68'
Onesnaženje javnih cest.

•"•'...' • / „ ' . ' , :
;

Prepovedano je vsako onesnaženje javnih ceét, ulic,
trgov, nasadov itd. Onesnaženje je tudi pisanje inrisÄrije
po zidovih, pljuvanje, izlivanje vode, ' pdmij, nesnažne
vòde in smrdljivih tekočin ha cestne jarke' in požiral-:
nike, opravljanje potrebe na javni ulici, izkladanje smeti
in odpadkov vsake vrste ter puščanje deževnice iz pokvar
jenih strešnih žlebov, najsi se to zgodi namenoma ali iz
malomarnosti in najsi ima dotična cesta tlak ali ne. Vse
strehe na javne ceste morajo imeti dobre Žlebove in,
snežne prestreznike. "
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Prepovedano je metati na ceste, ulice, trge, hodnike
in pešpote ter po nasadih žareče vžigalice, tleče ostanke
cigar ali cigaret, papir, kostanj, in kostanjeve luščine,
olupke pomaranč, jabolk, odpadke jedil ш Dodobno.
.

. § 64. .

Odlaganje snega, materiala in odpadkov.
Odlagati sneg,, led, material, prst, grušč, smeti in
odpadke je dovoljeno le na onih prostorih, ki jih je za to
določila občina. Prepovedano je metati smeti, kamenje
in druge predmete v reke,. potoke, njihove pritoke in
odtoke, razen če občina kje za ta namen odredi posebna
mesta.
г„
§ 65.
Pranje in napajanje na javnih vodnjakih.
Na javnih vodnjakih se ne smejo prati in ne izplakovati posoda, perilo, zelenjava ali drugi predmeti. V
strugah tekočih vod se sme prati le na onih mestih, ki
jih je za to določila občina.
Prav tako je prepovedano na javnih vodnjakih, razen
onih na živinskih sejmih, napajati ali umivati živino.
§

т

Razobešanje perila in iztepavanje stanovanjske
opreme.
Na javnih cestah in ulicaih, na vratih, oknih in bal
konih ob javni cesti je prepovedano razobešati perilo,
prezračevati in iztepavati posteljno opravo, žimnice, pre
proge in slično.
Prepovedano je od 20. ure zvečer do 7. ure zjutraj
iztepavati stanovanjsko opremo, posebno preproge, na
krajih in način, ki'moti mir soseščine.
•

§ 67.

Razobešanje* mésa.
Meso in drugi predmeti, po kaitterih se lahko občin
stvo pomaže,, se ne smejo obešati ;ali izlagati na, zid, na
vrata in okna. proti javni cèsti. Meso in mesni izdelki
ne smejo viseti zunaj stojnic.
§ 68.

:

Prevažanje mesa.
Meso mora biti med prevažanjem zavito v snažne
bele prte. Mesarjem in njihovim pomočnikom ni dovo
ljeno sedeti na vozu v umazanih ali krvavih oblekah in
predpasnikih. Spremljevalci-vozov morajo sedeti na po
sebnem za to pripravljenem sedežu spjredaj ali zadaj, in
sicer takó, dia ee ne dotikajo'mesa. •
• ••.

§69.

••:

Rušenje zidovjai
Pri rušenju se mora zidovje: polivati z vodo, da se
prepreči nadležno in zdravju škodljivo prašenje.
Prst, grušč in material pri stavbah je treba nemu
doma odstraniti.
§70.;
Vozila za prevažanje tekočin, prašljivih in smrdljivih
predmetov.!;
'Razen predpisa čl.' 23. uredbe o zaščiti javnih cest
in varnosti prometa na njih: se odreja, da morajo biti

vozila za prevažanje tekočin nepropustna, za prevažanje
predmetov,- ki povzročajo prah, kakor cement, živo apno,
!]premog, lesno oglje, grušč in podobno, talco urejena, da
ste material ne iztresa ali praši, za prevažanje sirirdljivih
(predmetov, kakor so mesni in mesniški odpadki, pokvar
jena živila in slično, pa v zaprtih in znotraj s pločevino
obitih koritih (trugah) ali drugih posodah.
Za odvažamje fekalij, gnoja in smeti veljajo predpisi
naslednjih paragrafov.
":
§ 71.
Praznjenje stranišč in greznic.
Greznice in gnojne jame morajo biti .dobro pokrite.
ČAščenje in praznjenje stranišč in greznic ter odvažanje
njihove vsebine, kakor tudi odstranjevanje in odvažanje
drugih smrdljivih in ostudnih predmetov je dovoljeno v
notranjem delu mesta Ljubljane le od 23. do. 4..ure
ponoči.
V zunanjem delu okoliša uprave policije v.,Ljubljani,
v okolišu predstojništev mestne policije v Mariboru in
v Celju ter v mestni občini Ptuj je dovoljeno črpanje in
odvažanje navedenih predmetov s pnevmatičnimi apa
rati in hermetično zaprtimi specialnimi vozovi s kovinastinvi posodami tudi izven navedenega časa. :
Če se v teh okoliših ne uporabljajo opisani specialni
vozo»vi, se smejo greznice in stranišča prazniti poleti, t. j .
od 1. aprila do 30. septembra, od 20. ure zvečer do 6. ure
zjutraj, pozimi pa od 20. ure zvečer do 7. ure zjutraj.
У notranjem delu mesta.je dovoljeno odvažati feka
lije vobče le s posebnim hermetično zaprtim vozom,
drugod pa morajo biti vozovi in posoda, v katerih se
fekalije prevažajo, tudi če se to dela ponoči, nepropustni,
zaprti in zunaj očiščeni, da je vsako onesnaženje cest in
širjenje smradu izključeno.
Fekalije in drugi odpadki, ki povzročajo smrad, se
ne злаејо raztresati im razlivati nà zemljiščih v notra
njem delu mesta, raoen kadar se to dovoli pb primernih
kavtelah.
§72.
Odvažanje gnoja.
V notranjem mestu se sme prevažati gnoj samo' z
vozovi, ki jih je odobrila za ta namen občina in to 1©
v času, navedenem v 3. odstavku § 71. te naredbe; v zu
nanjih delih mesta in okoliških krajih pa v pokritih in
talco trdnih trugah, da se gnoj ne more raztresati in z
njim ontesnažiti cesta ali okužiti zrak. V krajih e po
polnoma kmečkim značajem se smejo uporabljati običajni
vozovi.
§73. ,
Odvažanje smeti in kuhinjskih odpadkov.
Smeti in drugi odpadki naj se v vsakem gospodinj- :
stvu po možnosti upepelijo in upepeljeni oddajo smetarju»
;
Smeti, pepel in druge suhe odpadke odvažajo v mestu
Ljubljani občinski vozovi, ki morajo biti zgrajeni po pred
pisu § 70. te naredbe. Stranke smejo prinesti zaboje z
odpadki pred hišo šele potem, ko je smetar naznanil
prihod. Zalboji se ne smejo postavljati pred dohodom
smetarja v veže aid pred hišo.
Kjer šie ni urejen ta način odvažanja smeti, mora
biti v vsalsi hiši dovolj velika ; in s tesno zapirajočim
železnim pokrovom opremljena betonirana greznica, da
se v njej isneti odlagajo in po potrebi odvažajo. Pri-"
stojna občiVia odloči, ali se dopušča ta način ali uvede
odvažanje pjp načinu iz prejšnjega odstavka.
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§ 74.-

Odstranjevanje odpadlih ali izli tih predmetov.
Kdor pri nakladanju ali izkladanju blaga ali mate
riala, pri odvažanju ali prenašanju itd. onesnaži ob
jekte, navedene v § 62., jih mora takoj očistiti, sicer bi
se «maženje odredilo na stroške tistega, ki je to zakrivil.
Isto velja, če kdo te objekte onesnaži s tem, da se
posoda razbije ali če posoda pušča.
§ 75.
Kidanje snega in posipanje hodnikov.
Kadarkoli zapade sneg, je dolžan lastnik, oskrbnik,
hišnik ali najemnik hiše, stavbišča ali drugih zemljišč ob
cesti, skidati sneg s hodnika ali pešpota ob vsej dolžind
posestva. Ce radi snega polzi, ali kadar se napravi po
ledica, mora takoj posuti hodnik s peskom, pepelom alS
žaganjem. Kadar zapade sneg ali se napravi poledica
ponoči, se mora dovršiti snaženje in posipanje vsaj dio
7. ure zjutraj.
,
Pri neprestanem sneženju se mora hodnik ali pešpot
osnažiti večkrat na dan in tako posipati, da ni nevarnosti
za pešce;
Sneg in led se ne smeta odmetavati v odtočne jarice,
tik ob robnike, na rešetke odtočnih kanalov in na tram
vajsko progo.
)
Z dvorišč spravljeni sneg ali led se ne sme odkladati
na cesto, temveč ga je treba izvoziti v vodo ali na odkazane prostore. Sneg, ki sam zdrči ali se pomeče s
strehe, morajo hišni posestniki ali druge odgovorne osebe
nemudoma na svoje stroške zvoziti s ceste. Ob južnem
vremenu in vobče, kadar se sneg in' led tajata, je treba
hodnike in pešpote po potrebi večkrat na dan očistiti
luž in blata. Odtočne kanale in kanalske požiralnike mtora
čistiti občina tako; da odtok vode ni oviran.
Občina sme po brezuspešnem opominu dati izvršiti
opuščeno ali nemarno opravljeno delo na stroške od
govorne osebe.
§ 76.
Snaženje oken.
Okna visokih pritličij in gorenjih nadstropij ne ne
smejo snažiti na način, da bi osebe pri tem delu staie na
zunanjem robu okna ali se preveč nagibale »kozi okno.
Snažilci morajo biti privezani aLi na drug način zavaiovani zoper padec.

§77.
Snaženje znakov' za orientacijo, uličnih in hi&nih
tablic.
Napisi in znaki, ki služijo za orientacijo občinstva in
so pritrjeni na hišah, posebno ulične in hišne tablice, se
morajo vzdrževati v dobrem in čistem stanju. Hiöni last
nik, oskrbnik, hišnik ali najemnik je odgovoren, da oni.
ki je dolžan te napise in znake postaviti in vzdrževati,
oskrbuje tudi čiščenje.
XII.

Vzdrževanje reda in miru na javnih /cestah
in prostorih.

je posebno vsako kaljenje nočnega miru s preglasnim
govorjenjem, petjem, razgrajanjem, hrupnimi vožnjami in
drugim.
§ 79.
Produkcije in obhodi.
Glasbene produkcije, podoknice itd. na javnih pro
storih in trgih se smejo vršiti le z dovoljenjem držav
nega policijskega oblastva, v Ptuju pa mestnega načelstva
in le tako, da ni oviran promet. Isto velja tudi za razne
obhode in prireditve na javni cesti, na primer Miklavževe
obhode, tombole, predpustne sprevode itd.

#

§80.
Gramofonski in radijski zvočniki, godba in obrato
vanje v gostilnah itd.
Postavljanje gramofonskih in radijskih zvočnikov ob
javnih cestah, ulicah, trgih in drugih javnih prostorih je
prepovedano, če so ti aparati nameščeni na gostilniških
ali zasebnih vrtovih in dvoriščih, ne smejo imeti pre
močnega zvoka, po 22. uri zvečer in pred 7. uro zjutraj
se pa tudi tu ne smejo uporabljati.
V posebnih primerih, kakor ob slavnostnih prire
ditvah, sme dovoliti izjeme v § 79. navedeno oblastvo.
Enako se smejo glasovirji, gramofoni in zvočniki v
zasebnih stanovanjih pri odprtih oknih uporabljati samo
do 22. ure zvečer in po 7. uri zjutraj.
Prepovedano je petje v gostilnah, kavarnah in sličnih
obratovalnicah pri odprtih oknih. Po 22. uri zvečer in
pred 7. uro zjutraj se z godbo, petjem ali sicer z obrato
vanjem v takih obratovalnicah ne sme kaliti javni mir.
§81.
Zapiranje prodajalniških

zatvorov.

Železne prodajalniške zatvore: je treba spuščati tako,
da se' prepreči ropot, ki bi mogel vznemirjati ljudi in
plašiti živino.
§ 82.
Piščalke prodajalcev in snWarjev.
Prodajalci premoga in smetarji smejo uporabljati le
piščalke ali znake, ki jih odobri v § 79. navedeno ob
lastvo.
§

83

-

Dirke.
Dirke z motornimi,vozili v okoliših, za,katere velja,
•ta naredba, se načelno ne dovoljujejo. Izjemno se morejo
dovoliti start ali cilj na cestah na mestni periferiji, ali
dirke, ki bi bile posebnega ali mednarodnega pomena.
Prepovedano je uporabljati mestne ulice za vaje v
vožnji onim, ki niso Še dosti vešči, in za nepotrebno ali
nagajivo vozarjenje.

§84.

•§78. •

Igre.

Splošna odredba.
Na cestah, trgih in drugih javnih aH javnoiati dostop
nih prostorih se morata vzdrževati mir in red.Prepovedano

Prepovedano je na, javnih cestah, ulicah', trgih in
nasadih lucati kamenje, kepati se s snegom, biti žogo
ali izvajati druge igre. Drugod se igre dopuščajo le na

48., fem.
prostorih, kjer se г njimi ne nadleguje prebivalstvo to
ne ovira promet.
Prostore, ki naj se redno uporabljajo za igre, odreja
občina sporazumno z državnim policijskim oblastvom,
odnosno »reskim načelstvom.
§ 85.
Fotografiranje pasantov.
Fotografiranje pasautov na cestah brez njihovega pri
stanka je prepovedano.
§ 86.
, Smučanje.

in druge zgradbe ob zunanjem robu komunikacij, ki jo
obdajajo.
2. V M a r i b o r u mesto, ki ga obkrožajo:
Železniška proga od glavnega do koroškega kolo
dvora—Smoletova ulica—Drava—Strma ulica—Vrtna
ulica—Gosposvetska cesta—Sferosmajer jeva—Kor oščeva—
Maistrova—in Kopitarjeva ulica. Kolikor tvorijo to črto
ceste in ulice, spadajo v notranje mesto tudi vse hièe
in druge zgradbe ob njihovem zunanjem robu.
3. V C e l j u mesto, ki ga obkrožajo: Savinja, Sušnica, del Jurčičeve ulice, Gregorčičeva ulica, Levstikova
ulica, Koprivnica do izliva, v Voglajno in Voglajna do
izliva v Savinjo. Kolikor tvorijo to črto ceste in ulice,
spadajo k notranjemu mestu tudi vse hiše in zgradbe ob
njihovem zunanjem robu.
4. V P t u j u »vse mesto.

Smučanje v notranjem mestu je prepovedano.
§90.
-

Izjeme za kraje s selskim značajem.

ХШ.

. V krajih s selskim značajem se morejo dopuščati
olajšave od predpisov te naredbe, posebno od predpisov,
•f
§87.
poglavij VI. (pešci), VIII. (živina ia druge živali) in XI. •
(snaga na javnih cestah, ulicah, trgih in ;nasadih).
, Kazni.
Kadar nastane dvom o uporabi posameznih predKolikor kazniva dejanja ali opustitve iz ie> naredbe ; pisov za kraje s selskim značajem, odloča pristojno držav
ne spadajo pod strožje odredbe kazenskega zakonika ali no polioijsko oblastvo po zaslišanju pristojne občine.
ministrske uredbe o zaščiti javnih oest in vamostd pro
meta na njih ali kakega drugega zakona, se kaznujejo
§ 91.
po 61. 69. zakona o notranji upravi z denarno kaznijo
Din 10-— do Din 1000'—, ob neplačilu denarne kazni
. Električna cestna železnica.
v odrejenem roku pa z zaporom od 1 do 20 dna.
'Predpisi IV. poglavja veljajo tudi za. občino St, Vid
Kaznivo je vsako dejanje ali opustitev, ki nasprotuje nad Ljubljano. Njihova veljavnost se avtomatično razširi
izrecnim prepovedim ali zapovedim te naredbe, kršitev na vse kraje, kjer bi se v bodoče zgradila cestna elek
predpisov, izraženih v obliki navodil, pa le te^aj, 5e je trična železnica.
zagrešena kljub izrecni prepovedi aH zapovedi pristojnih
Za cestno električno železnico veljajo poleg pred
oblastev ali organov.. ,,
pisov IV. poglavja te naredbe tudi službeni predpisi za
osebje, zaposleno pri tramvajskem obratu.
• § 88.

Kazni in pristojnost.

Pristojnost.

§92.

Za preiskovanje in kaznovanje prekrškov le naredbe
Razveljavljenje dosedanjih predpisov.
so pristojni uprava policije v Ljubi jani,'predstojuištvo
S to naredbo so razveljavljeni vsi cestni policijski
mestne polioije v Mariboru in y Celju in mestno načel- ;
stvo v Ptuju. Sresko načelstvo v Ljubljani je pristojno za in čistilni redi za mesta Ljubljano, Maribor, Celje in
kaznovanje prekrškov iz poglavja IV., kolikor bi bili Ptuj in vsi razglasi in odredbe v predmetih te navedbe.
storjeni v srezu zunaj okoliša uprave policije v Ljubljani.
§93.

XIV.

•• ,

'

Končne in prehodne odredbe.
§89.
Notranje mesto.
Za notranje mesto v smislu te naredbe velja:
1. V L j u b 1 j a n i vse mesto znotraj črte: Bleiweisova cesta—Rimska cesta—del Emoneke ceste—Cojzova cesta
—Šentjaikobeki most—Trubarjeva ulica—Sv. Jakoba trg—
del Rožne ulice—del Florijamske ulice—Stari trg—Mestni
trg-rPred Škofijo—Krekov trg—Poljanska cesta—Ambro
žev trg—Sentpéterski most—del Škofje ulice—del Sv. Pe
tra ceste—Jegliöeva oeeta—Masàxykova čestoj ter vse hiSe

-iv • r".

•

Veljavnost naredbe.
Naredba dobi obvezno moč 30. dan po objavi v >SIužbenem listu kraljevske banske uprave Dravske bano
vine«:.
V Ljubljani,

dne 30. maja 1933.

i Ban:
dr. Marašič s. r.

46. 'kos.
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Dvorni nasip od Frančiškanskega mosta do Dvorne
ga trga.

Razne naredbe.

4. V eni smeri dovoljena vožnja.
308,

Naredba
upravnika policije v Ljubljani o pro
metnih prepovedih, omejitvah in ure
ditvah na področju uprave policije v
Ljubljani.

Samo v eni smeri je dovoljena vožnja v Frančiškan
ski ulici, in sicer samo v smeri od Tyrseve ceste proti
^Miklošičevi cesti ter po Gallusovem nabrežju, to pa samo
;v smeri od Št. Jakobskega mosta do mosta Pod Trančo.
5. Časovna omejitev prometa.

Na Pogačarjevem in Vodnikovem trgu (sadni in
zelenjadni trg), po Delničarjevi ulici, Semeniški ulici
•in po Nabrežju 20. septembra je prepovedan vozni
• Na osnovi čl. 66. in 67. zakona o notranji upravi promet med 7. in 11. uro. •
predpisujem v smislu § 3. naredbe bana Dravske bano
6. Tromostje (Frančiškanski most).
vine o zaščiti javnih cest, varnosti premeta na njih, o
miru.ter snagi za področja uprave policije v Ljubljani,
Srednji most je namenjen samo voznemu prometu,
predetojništev mestne policije v Mariboru in v Celju in stranska mostova pa za pešce.
mestne občine v Ptuju (mestnega cestnega reda) z dne
30. maja 1933., II. No. 9720/1., »Službeni List« štev. 307/48
7. V ŠelenbuJgovi ulici
i? 1. 1933., s pristankom kraljevske banske uprave je prepovedan promet s tovornimi vozili vsake vrste.
Dravske banovine'in po zaslišanju mestnega načelstva Izvzeta so tovorna vozila za lokalne potrebe v tej ulici.
v . Ljubljani, da veljajo na področju uprave policije v
Prepovedano je tudi postajanje vozil, razen kolikor
Ljubljani do nadaljnjega naslednje prometne prepovedi, je potrebno za vstopanje in izstopanje. Pešcem je pre
omejitve.in ureditve:
povedano ovirati promet s postajanjem po hodnikih. To
. . ; . ' •

• ' § ! • • "

;

velja posebno za križišče pred poslopjem glavne pošte.

i . Promet v Tivolskem parku.
'8,. Parkiranje avtomobilov.
,•
. •••
V Tivolskem parku je 'dovoljena vožnja z vsemi
P a r k i r a n j e avtomobilov je dovoljeno-v naslednjih
!
vozili in v vseh smereh ter ob vsakem času po cesti od .ulicah: : ; •'
Celovške ceste mimo velesejma in mimo brezovega
'Razširjeni' del Frančiškanske ulice (za hotel
gozdička do tivolskega gradu in hotela Tivoli; dalje »Union«);
mimo ribnika čez železniški prelaz v Nunsko ulico. Poleg
; Gledališka ulica ob hišah'med Knafljevo ulico in
tega je dovoljena kot vozna cesta pot od velèsejma proti ' Aleksandrovo cesto (za • operno : gledališče) ;
brezovemu gozdičku, ki se pri mostičku odcepi proti
Erjavčeva cesta ob hišah nasproti dramskemu gleda-'
Koslerjévemu zidu in vodi ob njem do hotela Bellêvue lišču za to gledališče;
•••••
in po' cesti !mimo hotela Bellevue proti stari cerkvi v
Masarykova cesta pred glavnim kolodvorom na za
Šiški.- Po ostalih cestah in potih v okolišu Tivolskega. padni strani vzhodnega otoka;
parka je vozni promet prepovedan.
• "•'•'Beethovnova ulica med KhafljéVo ulico in Aleksan
Tivolski park je ozemlje, ki ga omejujejo: Cesta na drovo cesto v smeri proti Aleksandrovi cesti;
Rožnik od železniškega prelaza; do mestne meje, mestna
Cigaletova ulica ob justiČni palači;
meja proti severu do. Vodnikove .in Celovške ceste, po
Tabor ob Sokolskem domu;
.
'. ;..-,. :
tej do železnice in železniška proga do Ceste na"Rožnik.
Simon Gregorčičeva i ulica za;bansko palačo; •.
i ... Št. Jakobski trg:ob cerkvi.nasproti poštne'direkcije;-;
2. Promet na ljubljanski grad.
v
" . M,estni trg-, za Robbovini vodnjakom;,..,:• .:.;'; ,..-••
Krekov, trg ob Fabianovi gostilni; -.' .
••
:. Za vsa. vozila je dovoljena : vožnja na grad in doli
Ruska ulica;
.'. •
..... ., •
.: ,••••<, i
samo po Vozni poti na grad od Karlovškega mostu, pri
Pred dolenjskim kolodvorom in gorenjskim kolo
čemer vozila ne smejo prekoračiti brzine 6 km na uro.
Prepovedana je po tej cesti vožnja za preizkušanje dvorom;
Kongresni trg nasproti, restavraciji Zvezda;
motornih in drugih- vozili Ulica nà grad od cerkve
Kongresni trg nasproti univerzi ob vremenski hišici;
Sv. .Florjana je za motorna vozila prepovedana, za
Lipičeva.Ulica,za boliiico'in
;. • • ;...;•.•..-'.
vozila*, z, živalsko vprego pa dovoljena le za neobhodno
Lipov drevored ob velesejmu.
potrebne vožnje za hiše in druga zemljišča ób tej cesti.
S. Za vozni promet prepovedane ulice.
Vozni promet je prepovedan po naslednjih -cestah in
ulicah razen za potrebe stanovalcev ob njih:
Židovska ulica, Nunska ulica od Gradišča do Bleiweisove ceste, Ribja ulica, Ključavničarska ulica, Kroja
ška ulica, Vodna steza, Puharjeva ulica od Gledališke
ulioe do Tyrseve' ceste, "ddklèr ~rie bo preurejena,
Vošnjakova ulica od Bleiweisove ceste do Gosposvetske,
Za Creslom. Strojarska s,teza in Barvarska steza od
Poljanske ceste do Kapiteljske ulice, Medarska ulica in

9. Avtobusni promet in1 stojišča.
Kot postajališča za avtobuse so dovoljene naslednje
ulice in trgi: '
" ' -':
Tavčarjeva ulica* Gledališka ulica; od Puharjeve
ulice do Gosposvetske '. ceste, Krekov trg, Kongresni trg '
nasproti restavraciji Zvezda, Borštnikov..trg, ^Dolenjska
; cestapred gostilno Češnovar.
, './• ••••'••••>
•• '•
Dovoz na stojišče v Tavčarjevi ulici sé vrši iz smeri'
Jezice, po Tyrsevi cesti, Trdinovi ulici in Cigaletòvi:ulicifodvoz po Tavčarjevi ulici in Tyrševi.cesti. ; .
:. v. .,-:

Ш
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..Dovoz na stojišče v Gledališki ulici se vrši iz smeri
Št. Vida po Celovški cesti, Bleiweisovi cesti in Puharjevi ulici, odvoz po Gledališki,ulici.in Gosposvetski cesti.
Dovoz na stojišče na Krekovem trgu se vrši iz smeri
Dolenjske ceste in Št.epanje., vasi po Streliški ulici, iz
smeri Sv. Križa in Sv. Jakoba po Komenskega ulici,
Resljevi cesti, in Kopitarjevi, ulici.. Odvoz-se vrši po
istih ulicah. . . .
Avtobusom, ki obratujejo - na progah med Ljubljano
in zunanjimi kraji, je dovoljena vožnja samo do oblastve
no ugotovljenih , postajališč. Prepovedana jim je pa
vsaka vožnja po notranjosti mesta izvzemši za nujna
popravila, nabavo goriva in izredne primere, za katere
bo uprava policije dajala posebna dovoljenja.
10. Stojišča za izvoščke (avtoizvoščke in îiakarje).
Kot postajališča za izvoščke (avtoizvoščke in fiakarje) so dovoljene naslednje ceste in trgi:
Aleksandrova, cesta, zapadno od vhoda v kino
>,Ideak, Miklošičeva cèsta nasproti . hotelu »Union«,
Mestni trg pred prodajalno mestne elektrarne, Masarykova cesta na otoku med Kolodvorsko ulico in Miklošičevo cesto, Zaloška cesta pred bolnico, vzhodno od
vhoda.
;11. Kolesarjenje in vožnja i rožnimi vozički.
"'•.•.('Kolesarjenje in Vožnja z ročnimi:vozički po hodnikih
in pešpotih sta na vsem področju -uprave policije pre
povedana.

12. Gonja živine.

i) iz smeri Šmartinske in Savske ceste:
Šmartinska cesta, Jegličeva cesta in dalje kakor
pod a);

.••-'•

g) iz smeri Glavnega kolodvora:
Masarykova cesta, Jegličeva cesta - in dalje kakor
pod. a).

... .

.,;..-•;:

13.* Tranzitni promet in tranzitni težki promet:
Za tranzitni promet vobče, in posebno za težki tran
zitni promet naj se uporabljajo naslednje komunikacije:
Krožna linija:
Bleiweisova cesta—Rimska cesta—del Emoriske ce
ste— Cojzova cesta1—Šentjakobski mošt—Trubarjeva uli
ca—Sv. Jakoba trg—del Rožne i ulice—del Florjanske
ulice—Karlovška cèsta—Za gradom—Domobranska cesta—del Poljanske ceste—Ambrožev trg—Š.entpétérski'
most—del Fügnerjeve ulicer-del Sv. Petra cèste—Jegličeva cesta—Masarykóya cesta.
Radialne linije zunaj krožne linije: "
a) Celovška cesta, b) del Tyrseve ceste z odcepi,
Vodovodna, Linhartova in Vilharjeva cesta, c) Šmartin
ska cesta, č) Zaloška cesta, d) del Poljanske ceste, most
čez Grubarjev iprekop in del Hradeckega ceste v pravcu
proti : Hrušici, e) Dolenjska cesta, f) Ižanska cesta,
g) Opekarska česta—Krakovski pristan—most čez Gradaščico—Krakovski nasip, h) Cesta v Mestni log—Karunovaulica—Trnovski most—del Emonske ceste in kot. odcep
Cesta na Loko, i) Tržaška cesta, j) del Erjavčeve c e s t e Cesta v Rožno dolino in kot odcep Cesta na Rožnik.

1

Gonja živine'v gručah je dovoljena v smeri Droti
klavnici in sejmišču samo po naslednjih ulicah: ' '
• '
• •
'
a) iz smeri Tyrseve ceste:
Pokopališka cesta, Vilnarjeva cesta, Šmartinska cesta,
JegliČeva cesta, Lipičeva ulica, Vrazov trg, : Sv. "tetra
most, Ambrožev trg, Poljanska cesta; .
b) iz smeri Celovške ceste:
Alešovčeva cesta,'Černetova ulica, Janševa ulica,
Podmilščakova ulica, Kobaridska ulica, Smoletova ulica,
Pleteršnikova ulica, Livarska ulica, Pokopališka ulica in
dalje kakor pod a);

Komunikacije znotraj krožne linije:
_ a) Gosposvetska cesta, b) del Tyrseve ceste—Tav
čarjeva ulica\ in Dalmatinova ulica—Komenskega ulica—
del Vìdovda'nské ceste—Tabor—Vrhovčeva ulica, c) Me-;
telkova ulica,/č) Pražakova ulica—Slomškova iiliea—
Tabor—del Fügnerjeve ulice (med Taborom in SV; Petra,
cesto), d) Vegova ulica, Kongresni trg—Wolîova ulica—
Marijin trg—del Miklošičeve ceste (do Trga Kralja Petra)
ter ket odcep del Sv. Petra ceste (do Resljevé beste),
e) Rèsljeva cesta—Zmajski most—Kopitarjeva ülica—
Streliška ulica in Poljanska cesta.
•••"'

-

•..
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•••

Kolikor kazniva dejanja ali-opustitve iz te-naredbe
c) iz smeri Tržaške ceste:
ne spadajo pod strožje odredbe kazenskega zakonika a l i "
Langusova ulica/. Verstovškova ulica, Groharjeva ministrske uredbe o zaščiti javnih cest in varnosti »pro
cesta, Dobrilova ulica, Trnovski most, Cerkvena • ulica, meta na njih, se kaznujejo po čl. 69. zakona o notranji"
Trnovski pristan; Prulski most, Prulé, Gruberjevo na upravi z denarno kaznijo od 10 do 500 Din, ob neplačilu
brežjema gijadpm, Domobranska cesta, Poljanska cesta; denarne kazni v odrejenem roku pa z. zaporom -1- do
10 dni.
Kršitev predpisov. § 1., točka 13., je kazniva, če je
Č) iž smeri Dolenjske ceste:
zagrešena kljub izrecni prepovedi ali zapovedi-uprave
Karlovški most, Za gradom, Domobranska cesta, policije ali njenih organov.
Poljanska cesta;
,#
§3.
,,""•-,. ,
d) iz smeri štepanje vasi:
Naredba
dobi
obvezno
moč 30. dan po- objavi V
- Ppljahski; most, Poljanska- cesta;
»Službenem listu kraljevske banske uprave Dravske
banovine*.
• '< "- .
; e) iz smeri Most: ' •
'' Ljubljana,. dme 31. maja, 1933.. Ï
Zaloška cesta, Vodmatški most, Ob Ljubljanici,
Upravnik policije:'
Potočnikova cesta, Poljanska cestaj
V ' '
Kerševaa i . r.
. . . .

. : . . ' • • • . - .
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Naredba
predstojnika mestne policije v Mariboru o prometnih prepovedih, omejitvah in ureditvah na področju predstojništva mestne policije v Maritforu.
Na osnovi ČL 66. in 67. zakona o notranji upravi
predpisujem v smislu § 3. naredbe bana Dravske bano
vine o zaščiti javnih cest, varnosti prometa na njih, o
miru ter snagi za področja uprave policije v Ljubljani,
predstojništev mestne policije, v Mariboru In Celju in
mestne občine v Ptuju (mestnega cestnega reda) z dne
30. maja 1933.,'II. 9720/1., »Službeni list« štev. 307/48
iz 1. 1933., s pristankom kraljevske banske uprave
Dravske banovine In po zaslišanju mestnega načelstva
v Mariboru, da veljajo na področju predstojništva mestne
policije v Mariboru do nadaljnjega naslednje prometne
prepovedi, omejitve in ureditve;

Tržaška, b) Meljska cesta, c) Koroška—-Tattenbachova—
Plinarniška, б) Strossmajerjeva—Gosposvetska—Vrbano»
va, d) Ruška cesta in Pobrežka cesta, e) Dvoïakova—
Valvazorjeva •— Frankopanóva — Rad vanjska—Pohorska,
f) Valvazorjeva—Smoletova—Tvorniška, g) Stritarjeva,
h) Koroščeva—Maistrova—Kopitarjeva, i) Trg Svobode—
Gregorčičeva, j) Betnavska cesta južno od Stritarjeve,
k) del Krekove in Trubarjeve med Strossmajerjevo in
Koroščevo, 1) Prešernova ulica.
7. StojiäBe za avtobuse.
Za stojišče avtobusov se določa prostor na Glav»
nem trgu.
,
8. Stojišča za izvoščke.
Kot stojišča za fiakarje se določajo prostor pred
glavnim kolodvorom, Aleksandrova cesta, Glavni, trg
pred >Veliko kavarno«, Slomškov trg pred poŠto, Vod
nikov trg in Kralja Petra trg.'
Za stojišče avtotaksijev pa se odrejajo prostor pred
glavnim kolodvorom, Trg Svobode, odnosno v nočnem
času Kopališka ulica ter Glavni trg pred !>Veliko ka
varno«.
§ 2 .

• -

••

1. Promet v mestnem parka.
Kolikor kazniva dejanja ali opustitve iz te naredbe
Dovoljen je samo osebni promet in promet z otro ne spadajo pod.strožje odredbe kazenskega zakonika ali
! ministrske uredbe o zaščiti javnih cest in varnosti pro
škimi in. bolniškimi vozički.
meta na njih, se kaznujejo po čl. 69. zakona o notranji
upravi z denarno kaznijo od 10 do 600 Din v korist
2. Za voani promet prepovedane ulice.
državne blagajne, ob neplačilu denarne kazni v odre
Vozni promet je prepovedan po naslednjih ulicah: jenem roku pa z zaporom 1 do 10 dni.
Gosposka ulica, Slovenska ulica med Gosposko in
Kršitev predpisa § 1., točka B.\ je kazniva, če je
Gledališko ulico, Ob jarku, Pod rotovŽem, Jenkova ulica, zagrešena kljub izrecni prepovedi ali zapovedi predstoj
Lekarniška ulica, Mesarska ulica, Splavarska ulica, ništva mestne policije ali njegovih organov.
Dravska brv, Livada, Ribiška ulica, Gospojna ulica med
Koroško in Slovensko ulico, Tkalska ulica, Volkmerjeva
§
v
••-.
•
ulica, Minoritska ulica in Ključavničarska ulica. V teh
Naredba dobi obvezno moč 30. dan po, objavi v
ulicah je dovoljen samo dovoz in odvoz za hiše, ki stoje
»Službenem listu kraljevske banske
uprave Dravske
v teh ulicah in nimajo drugega dovoza in odvoza.
:
banovine«.
,
Maribor, dne 31. maja 1933.
3. V eni smeri dovoljena vožnja.
Predstojnik mestne policije:
. Samo v eni smeri je dovoljena vožnja v Vetriajski
dr. Hacin s. r. ,
ulici, in sicer v smeri od Grajskega trga proti Glav
nemu trgu.
3

4. Za avtomobilski in težki tovorni promet prepo» vedane ulice.
Prepovedan je avtomobilski in težki tovorni promet
po Langueovi in Barvarski ulici.
5. Parkiranje avtomobilov.
Parkiranje avtomobilov je dovoljeno na naslednjih
Javnih prostorih:
Pred kolodvorom:
na Trgu Svobode in na Glavnem trgu, to pa le v
okviru, ki ga določi predstojništvo mestne policije spo
razumno z mestnim gradbenim uradom in ^mestnim
tržnim nadzorstvom. ,
6. Tranzitni promet in težki promet.
Za tranzitni promet vobče, posebno za težki promet
naj se uporabljajo naslednje komunikacije:
ft) Aleksandrova—Kopališka—Tattenbachova—Glav
ni trg—državni most—Kralja Petra trg—Masarykova—

310.

Naredba
predstojnika mestne policije v Celju
o prometnih prepovedih, omejitvah in
ureditvah na področju predstojništva
mestne policije v Celju.
Na osnovi čl. 66. in 67. zakona o notranji upravi
predpisujem v smislu § 3. naredbe bana Dravske bano- .
vine o zaščiti javnih oest, varnosti prometa na njih, o
miru ter snagi za področja uprave polioije; v
limimi,
predstojništev mestne policije v Mariboru in v Celju in
mestne občine v Ptuju (mestnega cestnega reda) • z dne
30. maja 1933., II. No. 9720/1., »Službeni list« štev. 307/48
H 1.' 1938.,, s pristankom kraljevske banske uprave
Dravske banovine in po zaslišanju mestnega načelstva y

48. kos.
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Celju, da veljajo na področju predstojništva mestne poli-,
čije v Celju do nadaljnjega naslednje prometne pre-'
povedi, omejitve in ureditve:

311.

Naredba

§1.
mestnega načelstva v Ptuju o pro
1. Za vozni promet prepovedane ulice: Zagata, ozfci
metnih
prepovedih, omejitvah in ure
del ulice Za kresijo, Ozka ulica, Na okopih, Ključavni
čarska ulica in. Vrtna ulica.
ditvah v mestni občini Ptuj.
2. V eni smeri dovoljena vožnja: Gubčeva ulica od
Na osnovi čl. 66. in 67. zakona o notranji upravi
Krekovega trga v smeri proti Cankarjevi ulici in Gleda
liška ulica v smeri od Dečkovega trga proti Vodniko predpisujem v smislu § 3. naredbe bana Dravske bano
vine o zaščiti javnih cest, varnosti prometa na njih, o
vi ulici.
3. Za promet s kakršnimikoli tovornimi vozili, bodi miru ter snagi za področja uprave policije v Ljubljani,
si praznimi ali naloženimi bodisi z živalsko vprego ali predstojništev mestne policije v Mariboru in v Celju in
mestne občine v Pruju (mestnega cestnega reda) z dne
moiornim pogonom ter avtobusj prepovedane cesto in
30. maja 1933., II. No. 9720/1., >Službemi list« štev. 307/48
ulite :
Aleksandrova ulica, Gubčeva ulica, Prešernova uMca, iz 1. 1933., s pristankom kraljevske banske uprave
Glavni trg, Kralja Petra cesta do Vodnikove ulice, Koce- Dravske banovine, da veljajo v mestni občini Ptuj do.
nova. ulica in Za kresijo. Izvzeta so tovorna vozila-» za nadaljnjega naslednje prometne prepovedi, ureditve in
omejitve.
lokalne potrebe v" teh ulicah.
§1.
4. Prepovedana je vožnja z motornimi kolesi s pri
kolicami ali brez prikolic na črti: kolodvor, Krekov trg,
1. Za motorna vozila sta prepovedani: Vseh svetni
Aleksandrova ulica, Prešernova ulica ter Slomškov trg, kov ulica od lekarne Molitor do gostilne Mahorič ia
Glavni trg, Kralja Petra.cesta do Vodnikove ulice.
Stara ulica.
5. Parkiranje avtomobilov je dovoljeno na naslednjih
2. Vožnja s težkimi tovornimi vozili razen za po
javnih prostorih:
trebe dotične ulice je prepovedana po Stari ulici, Vseh
Dečkov trg ob Narodnem domu,
svetnikov ulici in Cankarjevi ulici.
Kolenčeva ulica — zapadna stran,
3. Za tranzitni promet in tranzitni težki promet naj
Kralja Petra cesta od izključno hiše št. 39 do Levsti se uporabljajo naslednje komunikacije:
kove ulice (gostilna Branibor).
a) smer Maribor—Ormož in obratno:
6. Za tranzitni promet, in posebno za tovorni promet
Dravski most—Dravska ulica—Vošnjakova ulica—
iz Ljubljanske ceste, Ipavčeve ulice (Šmartinske ceste), Mestni vrt—Zrinjsko-Frankopanska—Ormoška cesta.
Mariborske ceste, Klavniške ulice (Teharske ceste) in
b) smer Maribor—Ljutomer in obratno:
Brega (ceste v Laško) naj se uporabljajo:
Dravski most—Dravska ulica—Vošnjakova ulica—
Gregorčičeva in Levstikova ulica,
Minoritski trg—Krempljeva ulica—Florjanski trg—Miklo
Vodnikova ulica in Cankarjeva cesia,
šičeva ulica—Srbski trg—Ljutomerska cesta.
Aškerčeva ulica—Krekov trg,
4. Za kolesarje je dovoljena samo pešpot od drav
Razlagova ulica—Kapucinska ul—Kapucinski most, skega mosta do Tajčmanovega stolpa, desna pešpot Na
Dečkov trg—Gosposka ulica—Slomškov trg—Kapu pristanu proti klavnici ter desna pešpot na Ljutomerski
cinska ulica—Kapucinski most.
cesti proti Rogoznici.
7. Stojišča za avtobuse:
5. Kot stojišče za avtobuse in izvoščke se smeta
Pred kolodvorom (na levi strani),
uporabljati
le Florjanski in Minoritski trg.
pred gostilno Branibor na Kralja Petra cesti,
pred gostilno Skoberne na Ljubljanski cesti.
§2.
8. Stojišča za izvoščke:
Kolikor kazniva dejanja ali opustitve iz te naredbe
avtotaksi: Krekov trg, ob hotelu Union;
n© spadajo pod strožje odredbe kazenskega zakonika ali
fiakarji: pred kolodvorom (na desni strani).
ministrske uredbe o zaščiti javnih cest in varnosti pro
§2.
meta na njih, se kaznujejo po čl. 69. zakona o notranji
upravi z denarno kaznijo od 10 do 500 Din,', ob neplačilu
Kolikor kazniva dejanja ali opustitve iz te naredbe
denarne
kazni v odrejenem roku pa z zainorom» 1 do
ne spadajo pod strožje odredbe kazenskega zakonika ali
10 dun.
ministrske uredbe o zaščiti javnih cest in varnosti pro
meta na njih, se kaznujejo po čl. 69. zakona o notranji
Kršitev predpisa § 1., t. 3., je kazniva, če je zagre
upravi - z denarno kaznijo od 10 do 500 Din, ob neplačilu
šena kljub izrecni prepovedi ali zapovedi mestnega na
denarne kazni v odrejenem roku pa z zaporom 1 do čelstva ali-njegovih organov.
10 dni.
*
§3. '
Kršitev predpisa § 1., točka 6., je kazniva, če je
zagrešena kljub izrecni prepovedi ali zapovedi predstojNaredba dobi obvezno moč 30. dan po objavi v
•ništva mestne policije ali njegovih organov.
>Službenem listu kraljevske banske uprave Dravske
banovine«:
§ 3.
Ptuj, dne 31. maja 1933.
Naredba dobi obvezno moč 30. dan po objavi v
>Služberiem listu kraljevske banske uprave Dravske
Po naročilu mestnega načelnika
banovinec.
magistratni ravnatelj:
Zavadlal s. r.
, . Celje, dne 31. maja 1933.
Predstojnik mestne policije:
PuS e. &

3. kos.
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I. No. 596/б.

Imenovanje komisije za pravosodni državni
izpit.
Gospod minister prosvete je s svojim odlokom z dne
27. maja 1933., P. br. 15027, pri izpraševalni komisiji za
pravosodni -državni izpit v Ljubljani postavi'.:
za predsednika g. dr. D o l e n c a : Metoda, rednega
univerzitetnega profesorja,
za I. podpredsednika g. dr. Š k e r l j a Milana, rednega^univ. profesorja,
za II. podpredsednika in hkratu izpraševalca g.
dr T e k a v č i č a Frana, odvetnika,
za člane izpraševalce pa'gg.
dr. E b e r l a Erika, sodnika apelacijskega sodišča,
dr. G a b r a.Milka, sodnika apelacijskega sodišča,
dr. S a j o v i ' c à Rudolfa, sodnika apelacijskega sodišča,
•'
dr. M u n d o Avgusta, namestnika vi«, državnega
tožilca,
dr. T o m i n š k a Frana, odvetnika, in dr. Š v i g 1 j a
Antona, odvetnika, vse iz Ljubljane.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine
v Ljubljani, dne 10. junija 1933.
Za bana, pomočnik:
dr. Pirkmajer s. r.

313.

Obji
>jave banske uprave

o pobiranju občinskih trošarin
v letu 1933.
II. No.' 1863/3.
Občina Breznica, v srezu Radovljica, bo pobirala od
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933. na
slednje občinske trošarine:
a) od 100 1 vina Din 100'—,
' b) od 100 1 piva Din 25'—,
c) od nI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja,
ruma in konjaka Din 5-—, »
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 5-—-,<
g) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 20'—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
' dne 30. maja 1933.
II. No. 8166/1.
Občina Gomilica, v srezu dolnjelendavskem, bo po
birala od dneva razglasitve v »Službenem listu«, v letu
1933. občinsko trošarino po Din 100-— od 100 Ivina.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 31. maja 1933.
/

II. No. 8052/1.

•••.-.._•

•

Občina Ivanci, v srezu dolnjelendavskem, bo potm-ala
od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933.
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-—.
".
' '
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v. Ljubljani,
. dne 1. junija 1933. .
IL No. 8127/1.
Občina Kapela, v srezu Ljutomer, bo pobirala od
dneva razglasitve, v »Službenem listu« v letu 1933. na
slednje 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 spirita, žganja, likerja,
ruma in konjaka Din 5'—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 2. junija 1933-,
II. No. 11.567/1.
Občina Kraljevci, v srezu Ljutomer, bo, pobirala od
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933. 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 1. junija 1933.

ÏI. No. 6759/1.
Občina Kfplivnik, v srezu murskosoboškem, bo po
birala od dneva-razglasitve v »Službenem listu« v.letu
1933. občinsko trošarino po Din 100'— od 100 1 vina.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 1. junija 1933.
II. No. 9389/1.
•;
Občina Kruplivnik, v srezu murskosoboškem, bo po
birala od dneva razglasitve v »Službenem. listu«,v .letu
1933. 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 30. maja 1933. .
II. No. 10554/1.
'.'. ;..:.'•
.• .
Občina Mur. Petro.vci, : v srezu murskosoboškem; bo
pobirala od dneva razglasitve* v »Službenem listu« v letu
1933. naslednje občinske trošarine:.
a) od 100 l vina Din 100-—, .
b) od 100 1 vinskega mošta. Din 100'—. ••••
Kraljevska banska,upraVa Dravske banovine v Ljubljani,
. . . . . . dne 3. junija 1033. ;

Izdaja kraljevske banaka uprava Dravske banovine: njen predstavnik in urednik: Pohar. Robert v Ljubljani.
Tiska in zalaga: Tiskarna >Merkurt y Ljubljani; njen predstavnik;. Qtmar Michâlek v Ljubljani..

v
S*er.-48.

SLUŽBENI UST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE
Priloga k .,48. kosu IV. letnika z dne 14. junija 1933.

Razglasi kraljevske
banske uprave
VI. No. 2364/24.

III./5. 4883/1.

O

Pregled nalezljivih bolezni
v Dravski banovini
od 22. m a j a do 31. m a j a 1933
Po naredbi ministrstva za narodno zdravje
S. br. 4948 z dne 21. marca 1930.
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Skupina tifuznih bolezni.
1 — —
Brežice
........
Celje
,«..• • • • ••2 1 —
2 — —
Celie fm es to) . . . . . .
1 — —
Gorniierad . . . . . . . .
1 — 1
— 1 —
Laško
1 2 —
Ljubljana (srez) . . . .
Ljubljana (m es toi . . . 3 1 —
Li4tiime
. . . .
1 — —
2 1 ,1
Maribor desni bree ,•»
Maribor levi bree . . . — 1 —
1 — —
Radovljica
...... i
3 2 2
. Vseea . . 18 9 4

—
—
—
—
—
—
'—
—
—
—
—
—
—
—

1
3
2
1
—
1
3
4
1
2
1
1
3
23

Skrlatinka. — Scarlatina.
Brežice
Celje
Dolnja Lendava . .
Kamnik
Krani . . . , , , , ,
Konjice .
,
Krško . . . . . . . .
Litija
Ljubljana fsrezi .
Ljubljana (mesto)
Ljutome.
Maribor levi. bree
Novo mesto . . . .
Prevalje : . .'.;. .
Ptui . . .-. . . . .
Slovenjeradeo . . .
v seca

12

40 24 12

8
7
3
13

49

Brežice . . . . . : . • '• . • I 1
Vseea . . •: I

si

O

s»

•

O p o m b a : Imena sedežev ereskih na
čelnikov (mestnih magistratov) s o natis
njena z debelejšimi, imena občin pa z
navadnimi črkami; kraji s številom oku
ženih dvorcev so navedeni, v oklepajih.
Vranični

Steklina :
Brežiee: Zakot (Čemeč 1 dv.). Kr
ško: Cerklje (Krška'vas 1 dv.). Магп
bor 1. br.: Sladki vrh (Sladki vrh 1
primer). Murska Sobota: šalovci (Ša
lo vci 1 dv.). Šmarje pri Jelšah: Kozje
(Ješovec e n primer).

— —
1 —
•—
'2
•1 —
1> —
1
1 —
1 —
1 —
— —
9 — 13

1
1
1
8

.1

-

Hripa — Grippe
Celje (mesto) • • * » * • — 1 — —
1
Kočevje . . . • » * • • ' » »
3 — — —
3
Metlika
• »•»».
2
. 2 — '—
sega
5 1 2 —
4
—

Otrpnjenje tilnika. - Poly omy eliti s
acuta.
Celje
Litija . . . . . > . .
;

Vseea '
Kraljevska banska uprava Dravske
banovine v Ljubljani.
dne-6. junija 1933.

prisad:

Brežice: Bojsno (Bojsno 1 dvorec),
Maribor des. br.: Dežno (Varoč 1 dv.)

Svinjska

1 -

•

Izkaz
živalskih kužnih bolezni v
območju Dravske banovine
po stanju z dne 10. junija 1933.

Krčevita odrevenelost. — Tetanus.
1
1
1
1
1 1
Maribor levi bree . . .
2
1
1
1
Smanje pri Jelšah
1
3 3 1 1
Vseea . . .
4

Vseea

Nalezljivo vnetje možganov.
Meningitis cerebrospinalis epidemica..
1
Brežice . . _.'['.•
• • » »' 1 — —. —
Maribor levi "rjree
1 — —
1
Murska Sobota . . . . .
— 1 — —
1
3
1 2 — —
Veetra1 • •
OtroSiferift vročica. — Sepsis
puerperalis. ,
Maribor levi Bree' . . . — 1 — —
Novo mesto :
.' • > » —
1 -*- —
Prevalje . . .
. . . . —
1 — —
У sestai . t • — 3 — -

S

Davica. — Diphteria et Croup.
3 — 1 -.
Brežice
Celje ...
1 , 1 1 —
2
Črnomelj
2
2 __
Kamnik.
Krani . .
4 — 2 —
Kočevje
2
1 —
• • t . . . . .
2
Konjice .
• 1
Krško
.'»....».. 2 3 — —
Laško
2 — 1 —
Litija
. • ,
1
Logatec
,
4 2 1
Ljubljana (srez) . ,
Ljubljana (mesto) ,
4 3 1 —
Ljutomer . . . , . . ,
1 1 1 —
Maribor desni bree
2 3 1 —Maribor levi bree .
4 4 2 —
1
Maribor (mesto) . ,
Murska Sobota. .'•. . s . . • — 1
1
Novo mesto . . ' . . .
—
2
1
Prevalje, . . . . . . .
1
Ptui.-.-.
4 1 ' 1 1
Šmarje pri Jelšah ._.
41 24 16 1
Vseea •
Sen. — Erysipelas.
1
Brežice
1 1
Celje
1
Celje (mesto) . . . .
Dolnja Lendava . • »
2 —
1
Gornjierad
',
Litija
1
2 ,1
Liubljana (mesto) .
1 —
Maribor desni bree
1 1
Maribor levi bree .
1
Murska Sabota. . .'-.1
Novo mesto . . . . .
Prevalie
2 —
Ptui
1 1
1
Radovljica . . . . . . .
1
Slovenjgradec . '..;..
— 1
Šmarje pri Jelšah . .
Vseea .
16 7

1560
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' Steklina. — Lyssa (rabies).
Prevalje . . . . ''. . . . . I - | 11 - |

Ošpice. — Morbilli

—
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kuga:

Črnomelj: Dragatili (Pusti gradeč 1
dvorec). Konjice: Konjice trg (Konjice
trg 1 dvorec), Konjice okolica (Polena
5 dvorcev), Zreče (Radanavae (3 dvor
ci). Litija: Gradišče (Ješče 1 dvorec).
Ljutomer: Orlava (Banovci 3 dvorci).
Maribor desni breg: Sv. Martin na
Poh. (Zg. Prebukovje 4 dvorci). Mari
bor levi breg: Sv. PeteT (Trčova 1 dv.).
Metlika: Metlika (Metlika 1 dv.), Radatovdči (Gaj 1 dv.). Prevalje: Mežica
(Mežica 1 dv.). Ptuj: Obrez (Obrez 1
dv.), Središče (Središče 4 dv.), Sv.
Lovrenc na Drav. polju (Sv. Lovrenc
2 dv.., Žnpečja vas 6 dv.). Ljubljana
mesto; i dvorec.
Svinjska

rdečica:

Litija: Moravče (Cvibno 1 dv.), &t.
Lambert (Jarše 1 dv.), Temenica (Pu
sti Javor 1 dv.), Trebeljevo (Ünajnarje
1 dv.), Vel. Gaber (Zubina 1 dv.). Lju
tomer: Galušak (Kokolanjščak 1 dv.),
Godemarci (Bodislavci 1 dv.), Slaptinci (Ziklava 1 dv.). Maribor levi breg:
Bresternica (Bresternica 1 dv.) Jelovec
Jelovec 1 dv.),Korena (Sp.Korena 1 dv.)
Krčevina (Krčevina 1 dv.), Vukovski dol
(Vukovski dol 1 dvorec).
Prevalje:
Koti j e (Podgora 1 dvorec), Št. Danijel
(Št. Danijel 1 dv.). Ptuj: Frankovci (Loperšice 1 dvorec), Sv. Lenart pri Vel.
Nedelji (Sv. Lenart 1 dv.), Sv. Tomaž
(Hranjigovoi 1 dv.), Šardinje (Ključa^
rovci 1 dv.). Škofja L o k a (sr. izposta
va): -Zrhinec (Bodo vi je 1 dvorec), Sta
ra Loka (Sv, Duh 1 dv.).
Kraljevska banska uprava Dravske
banovine, v Ljubljani
dne 10. junija 1933.

*
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Razglas.

Razpisujem 2 mesti ustanove pokoj
nega Alojzija Korzike za vrtnarske va
jence letno po Din 1500'—. Obe mesti
sta omejeni na drugo in tretje leto va
jence ve učne dobe s pristavkom, da se
podeli ustanova vajencu šele ob začet
ku drugega leta njegove učne dobe in
da mu ostane "do konca triletne učne do
be. Ce po preteku te učne dobe ne
opravi štipendist vrtnarskega izpita z
zadovoljivim uspehom, nima več pravi
ce nadalje uživati ustanovnega mesta.
Vajencu, ki je opravil ta dzpit pravo
časno, to je takoj po preteku dobe, z
zadovoljivim uspehom, in ki se hoče iz
popolniti v trgovski vrtnarski t'.roki ter
nadaljevati strokovno izobražanje v ino
zemstvu, se more podeliti ta ustanova
se za nadaljnje tretje leto, toc-a le na
podstavi potrdila inozemskga delodajal
ca, da je nastopil službo. Dokazati pa
mora s potrdilom svojega delodajalca
inozemca vsake tri mesece, da se do
stojno vede v službi, da se pridno bavi
z vrtnarstvom in da napreduje v stroki.
Ustanova se izplača polletno, in sicer
meseca januarja in meseca julija vsake
ga leta za nazaj.
Pravico do te ustanove imajo:
1. sinovi ustanovnikovega sorodstva;
2. če teh ni, ubožni sinovi trgovskih
vrtnarjev v Dravski banovini, ki so čla
ni zadruge trgovskih vrtnarjev,
3. če teh ni, ubogi sinovi vrtrarjev '.z
Dravske banovine, ki niso člani zadruge
trgovskih vrtnarjev za Dravsko bano
vino;
4. če ni takih prosilcev, se more po
deliti ustanova prosilcem sinovom čla
nom zagrebške ali beograjske zveze tr
govskih vrtnarjev dn
5. če ni nobenega kvalificiranega pro
silca pod 1. do 4., se podeli ustanova
ubožnemu prosilcu, ki se izkaže, da iz
veselja goji vrtnarstvo.
Podelitvena pravica pripada zadrugi
trgovskih vrtnarjev za Dravsko . bano
vino.
Prošnja naj se vloži, pri kraljevski
banski upravi Dravske banovine, odde
lek IV., najkesneje do dne 10. julija
1933.
Prošnji je treba priložiti:
1. nravstveno izpričevalo prosilčevo in
njegovih staršev, potrjeno po pristojnem
županstvu in župnem uradu. Poglavitni
pogoj podelitve je vselej_ da je prosilec
sam kakor tudi njegovi starši neomadeževanega življenja;
2. rojstni (krstni) list,
3. domovinski list in
4. ubožno izpričevalo.
Prošnje ki niso opremljene po nave
denih predpisih, nadalje prošnje, ki jih
vlože prosilci prepozno, se ne bodo upo
števale.
Kraljevska banska uprava Dravske ba
novine v Ljubljani,
dne 30. maja 1933.
Po pooblastilu bana,
načelnik prosvetnega oddelka:
Mazi s. r.

1544—3—1

V. No 77/28.

Razglas o licitaciji.
Kraljevska banska upAva Dravske
banovine v Ljubljani razpisuje za odda
jo regulacijskih del na Muri v obmejni
progi za b. 1. 1933/34 prvo javno pis
meno ponudbeno licitacijo na dan
4. julija 1933. ob 11. uri dop.
v prostorih hidrotehničnega odseka teh
ničnega oddelka v Ljubljani, Stari trg
34/11. Pojasnila in ponudbeni pripo
močki so na vpogled med uradnimi
urami v pisarni hidrotehničnega odseka.
Ponudbe naj se glase v obliki popu
sta v odstotkih (tudi z besedami;) na
vsote odobrenega proračuna, ki znaša
879.8O0-— Din.
Podrobnosti razpisa so. razvidne iz
razglasa o licitaciji v »Službenih novinah« in na razglasni deski tehničnega
oddelka.
Kraljevska banska uprava Dravske
banovine,
v Ljubljani, dne 10. junija 1033.

3, p. Bizeljsko, postopanje za proglasi
tev mrtvim, ter se izdaje poziv, da se
o pogrešancu poroča sodišču.
Kovačič Janez se poziva, da se zglasi pri podpisanem sodišču ali drugače
da kako vest o sebi.
Po -1. januarju 1934 ho sodišče na vno
vično prošnjo odločilo o proglasitvi
mrtvim.
Okrožno sodišče v Celju, odd. L,
dne 7. junija 1933.

*
Og 7/33—2.

1550

Uvedba postopanja za
proglasitev mrtvim.

Vrčkovnik Tomaž, roj. 9. decembra
1876 pri Sv. Primožu na Pohorju, že
lezniški delavec, pristojen v Št. Janž
pri Dravogradu, je odšel 15. V. 1915 v
vojaško službovanje k 87. peh. polku v
Celje in se je zadnjič oglasil v ok
tobru 1915 iz Marije Dolinske na itali
janskem bojišču.
Ker je potemtakem smatrati, dà bo
nastopila zakonita domneva smrti v
smislu § 1. zak. z dne 18. marca 1918
št. 128 drž. zak., se uvaja na prošnjo
Vrčkovnik Genovefe, najemnice v Št.
Jederti pri Slovenjgradcu, postopanje
za proglasitev mrtvim, ter se izdaje po
S 3/33—8
•
1545 ziv, da se o pogrešancu poroča sodišču.
Vrčkovnik Tomaž se poziva, da se
Postavitev pod skrbstvo. zglasi
pri podpisanem sodišču ali dru
Na podlagi sklepa podpisanega so gače da kako vest o sebi. •
'
dišča z dne 26. aprila 1933., opr. št.
Po 1. januarju 1934. bo sodišče na
L 3/33, se Lah Rudolf, vžitkar v Ložu
št. 18, omejeno prekjicuje radi lahko- vnovično prošnjo odločilo o proglasitvi
mišljenosti in zapravljivosti. Za pomoč mrtvim. •
Okrožno sodišče v Celju, odd. L,
nico se mu postavlja Premrov Franči
dne 7. junija 1933.
ška, tovarnarjeva žena iz Martinjaka
pri Cerknici.
Sresko sodišče v Ložu,
E 122/33/7.
*
1563
dne 3. junija 1933.

Razglasi sodišč
in sodnih oblastev

*

Dražbeni oklic.

Dne 7. j u l i j a 1 9 3 3. ob d e s e t ' i h
I R 81/33-2
bo pri podpisanem sodišču v sobi št. 5
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga
Amortizacija.
Na prošnjo Cvetko Rože, dekle v No 1. k. o. Dob, vi. št. 367; 2. k. o. Podrečje,
vi vasi p. M. št. 54, se uvaja postopa vi. št. 64.
Cenilna vrednost: ad 1. Din 19.842-25,
nje za amortizacijo hranilne knjižice
Kmečke hranilnice jn posojilnice v'Ptu ad 2. Din 158.110"—.
Vrednost pritikline, spadajoče k vi.
ju štev. 4065 s stanjem Din 3728'—, ki
ji je bila baje ukradena. Imejitelj te št. 64 k. o. Podrečje': 'Din 3075-—.
. Najmanjši ponudek: ad 1. Din 13.300,
knjižice se poziva, da uveljavi tekom 6
mesecev, to je do 19. novembra 1933 ad -2. Din 107.500-—.
svoje pravice, sicer se bo knjižica pro
Pravice, ki bi ne pripuščale dražlbe,
glasila za neveljavno.
l'e priglasiti sodišču najpozneje pri dražSresko sodišče v Ptuju, odd. L,
benem naroku pred začetkom dražbe, si
cer bi se ne mogle več uveljavljati elede
dne 29. maja 1933.
nepremičnine v škodo zdražitelja. ki le
Og 10/33—2
1551 ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
Uvedba postopanja za
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
proglasitev mrtvim.
Sresko sodišče na Brdu,
Kovačič Janez, roj. 26. junija 1891.,
poljedelec v Bukovju, pristojen v obči
dne 1. junija 1953.
no Bizeljsko, je služil aktivno pri 5. do
•{•
mobranskem polku v Pulju, jé odšel E 434/32.
1540
koncem julija na srbsko bojišče, odko
der ni več glasu o njem.
Dražbeni oklic.
Ker je potemtakem smatrati, da bo
Dne 10. j u l i j a 1933. dopoldne J>t>
nastopila zakonita domneva smrti v d e s e t i h bo pri podpisanem sodišču
smislu § 1 zak. z dne 13. marca 1918 v sobi; št. 1 dražba nepremičnin: zem
št. 128 drž. z., se uvaja na prošnjo sva ljiška knjiga Dolenjavas, vi. št. 1014. :
ka Geršaka Vinka, pos. v Bračni vasi
Cenilna vrednost: Dia 30.000-—.
1548
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Najmanjši ponudek: Din 20.000'—.
Pravice, ki bi ne pripuščal© dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražben em naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
«
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabdt na uradni deski tega
sodišča.
Sresko sodišče v Cerknici,
dne 30. maja 1933. :
E 69/33-9.

:

.

' . ' • • • 1566

Dražbeni oklic.
Dne 15. j u l i j a 1 9 3 3 . ob d e v e 
t i h bo pri podpisanem sodišču v sobi
št. 10. dražba nepremičnin: zemljiška
knjiga I. skupina: Zg. Žerjav ci, vložna
št. 13; II. skupina: Zg. Zerjavci, vložna
št. 12; III. skupina: Sp. Zerjavci, vložna
št. 73; IV. skupina: Zg. Porčič, vi. št. 29.
Cenilna vrednost: I. skupina dinarjev
103.744-90, II. skupina Din 17.38940,
III. skupina Din 3987"80, IV. skupina
Din 15.499-05.
Vrednost pritikline: Din 590'—.
Najmanjši ponudek: I. skupine Din
70 496-60, II. skupine Din 11.59274, III.
skupine Din 3051-86, IV. skupine Din
5032-66. Pri tej skupini mora zdražitelj
prevzeti brez zaračuna na najvišji po
nudek .stanovanjske in prevžitne pra
vice Uršule Ploj iz kupne pogodbe z dne
16. marca 1928., ki so cenjene v deset
letnem podarku v skupnem iznosu Din
7950'—, ki so se odšteli od cenilne vred
nosti.
''
Pravice, ki bi ne pripuščale dratbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
. sicer bi se ne mogle več uveljavljati
elede 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.
Sresko sodišče Sv. Lenart,
dne -24. maja 1933.

E 190/33.

1444

Dražbeni oklic.
Dne 18. j u l i j a 1 9 3 3. d o p o l 
d n e o b p o l d e v e t i h bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 5 dražba ne
premičnin: hiše, kovačnice, zemljišča,
zemljiška knjiga k. o. Prekopa, vložna
' štev. 348.
Cenilna vrednost: Din 20.627-50.
Najmanjši ponudek: Din 13.751-50.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
. oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče na Vranskem,
dne 26. maja 1933.

H*
E 405/33—6

•

1493

Dražbeni oklic.
Dne 19. julija 1933. dopoldne ob 9-30
uri bo pni podpisanem sodišču v sobi
št. 6 dražba nepremičnin: zemljiška
knjiga Palovče, polovica vi. št. 13.
Cenilna vrednost: Din 6665-96.
Najmanjša ponudek: Din 4443*07.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati*
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri ,veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Sresko sodišče v Kamniku,
... . dne 2. junija 1933.
*
E 169/3C—7.

*
E- 47/32-17.

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.
Sresko sodišče Radeče,
dne 29. maja 1933.

1469

Dražbeni oklic.
' D n e .17. j u l i j a 1933. d o p o l d n e
o b d e v e t i h bo pri podpisanem sodi
šču v sobi št. 4 dražba . nepremičnin:
zemljiška knjiga Vrhovo, VI. štev. 277,
hiša z gostilno, gospodarskim .'poslop
jem in zemljiščem.
-,:
Cenilna vrednost: Din 44.964*—, naj
manjši ponudek Din 29.976-— in vloz.'1
štev. 15. zemljiščne parcele, vredne
20.562-— dinarjev, najmanjši ponudek
Din. 13.708— ter vi. ml/61 k, o. .Ku*ipolje, zemljiške parcele, cenilna vred
nost Din 9.453-—. najmanjši ponudek.
Din 6.302-—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
JÖ priglasiti sodišču najpozneje, pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe, si
cer bi se ne mogle več uveljavljati glede

1414

Dražbeni oklic.
- Dne 19. j u l i j a 1 9 3 3. dopoldne
ob d e v e t i h bo pri podpisanem so
dišču v sobi št. 18 dražba polovice ne
premičnin: zemljiška knjiga Ponikva,
vi. št. 38, 227, 285 in Žagaj, vi. št. 171.
Cenilna vrednost: Din 24.551-90.
Vrednost pritikline: Din 1445-—.
,• Manj bremena Din 8145'—.
: Najmanjši ponudek: Din 11.914'60.
Pravice, ki bi. ne pripuščale dražbe,
, je priglasiti sodišču najpozneje pri draž;benem naroku pred začetkom dražbe,
• sicer bi. se ne mogle več uveljavljati
.glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
! oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča..
Sresko sodišče Šmarje pri Jelšah,
;
dné 6. maja 1933.

*

E 466/32—15.

1443

Dražbeni oklic.
Dne 19. j u l i j a 1 9 3 3. dopoldne
ob e n a j s t i h bo • pri podpisanem so
dišču v sobi š t 6 dražba nepremičnina
zemljiška knjiga Studa, vi. št. 7.
Cenilna vrednost: Din 121,842'—.
Najmanjši ponudek: Din 62.437'—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
* • •'
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Sresko sodišče v Kamnika,
dne 28. ma^a 1933.
•ђ

E Va 884/33—6

1528

Dražbeni oklic.
Dne 20. julija 1933. dopoldne ob 8.
uri bo pni podpisanem sodišču v sobi
št. 16 dražba nepremičnin: zemljiška
knjiga k. o. Stepanja vas, vi. š t Yi 446,
hiša z nekaj zemljišča.
Cenilna vrednost: Din 21.375'—.
Najmanjši ponudek: Din 14.250'-'.
Pravice, ki bi ne pripuščale; dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Sresko sodišče v Ljubljani, odd. Va.,
dne 27. maja 1933.
îfe'

E 402/33—7.
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Dražbeni oklic.
Dne 21. j u l i j a 1933. dopoldne ob
p o l d e v e t i h bo pri podpisanem
sodišču v sobi št. 5 dražba nepremičnin:
zemljiška knjiga Paneče, vi. št. 108,
zemljišče s hišo št. 42 in gospodarskim
poslopjem v Lahovem grabnu.
Cenilna vrednost: Din 21.700-36.
Vrednost pritikline: Din 390'—.
Najmanjši ponudek: Din 14.466-91.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Sresko sodišče v Laškem,
dne 6. junija 1933. '

•S
I 18/33-5.

1291

Dražbeni oklic.

Dne 21. julija 1933. ob pol devetih bo
pri podpisanem sodišču v sobi štev. 5
dražba nepremičnin: zemljiška kniiea
Slivno2 vi. št. 25.
Cenilna vrednost: Din 84.757-—.
Vrednost pritikline: Din 11.000'—.
1i Najmanjši ponudek: Din 56.505-—.

JBtran 248'.

§tev. 48.
Na to vplačani zneski • v gotovini: stojmištva Rus Fran, ravnatelj Ljubljan
20.000 Din.
ske kreditne banke v Ljubljani.
Poslovodje: Mencinger Marija, po- Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu,
sestnica v Ljubljani, Pražakova ul. št.
Odd. IL, dne 8. junija 1933.
10, Pečnik Stane, posestnik in trgovec
.: Fi 29/33. — Reg. B I 20/6.
v Stezicah št. 29.
Za namestovanje upravičen: Družbo
zastopa sfamostojno vsak poslovodja in 579Sedež: Dolnja Lendava.
podpisuje za njo na ta način, da na<pisanemu, natisnjenemu ali s pečatom : Dan- vpisa: 26. maja 1933.
Besedilo: Dolnjelendavska hranilnica
odtisnjenemu besedilu tvrdke pristavi
d. d. v Dolnji Lendavi!
svoj podpis.
Izbrišeta se člana ' ravnateljstva Pol
Deželno kot trg. sodišče v Ljubljani,
lak
Josip in Ascherl Josip, vpišejo se
odd. III.,
pa novoizvoljeni člani ravnateljstva
dne 26. maja 1933.
1. Taš Dragotin, privatni uradnik v
Fi 185/33 — Rg C V 120/1. .
Dolnji Lendavi,
2. Brunner Bela, trgovec v Dolnji
*
576.
Lendavi in
3. dr. Preiss Mavro, zdravnik v Dol
Sedež: Ljubljana VIL, Medvedova ce
nja Lendavi. ' ''
'!
sta 7.
Dan vpisa: 12. maja 1933.
Okrožno kot trgovinsko sodišče
Besedilo: E. Müller.
v. Mariboru,
Obratni predmet: agentura in komi
dne 26. maja 1933.
sija z vinom.
Fi 173/33. - , R e g B II 5/19
Imetnik: Evgen Müller, trgovec v Tr
stu, Via Montfort 8/II.
Okrožno kot trg. sodišče v Ljubljani, 580. .
Sedež: Njivice pri Radečah.
odd. III., :
Dan vpisa: 8. junija, 1933.
dne ó. maja 1933.
Besedilo: slovensko Bratje Piatnik,
Fi 78/33 — Rg A VII 121/1.
nemško Gebrüder Piatnik.
Izbriše se prokura inž. Piatnika Vik
*
577.
torja iz Njivic pri Radečah. !
Sedež: Ljubljana.
Kot nov družabnik se vpiše inž. Piat
Dan vpisa: 27. maja 1933.
nik Viktor, industrialec na Njivicah pri
Besedilo: Franc Pogačnik družba z Radečah, ki bo družbo zastopal in tvrdo. z.
/ • . ' • •
ko ' podpisoval skupno s še po enim
Obratni predmet: Trgovina z mešanim družabnikom ali prokuristom.
blagom in deželnimi pridelki.
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu,
Družbena pogodba z dne 19. maja
odd. IL, dne 8. junija 1933.
1933. • • . • • •
, Fi 26/33. — Reg. A I 4/9.
Družba je, ustanovljena za nedoločen

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Sresko sodišče v Laškem,
dne 29. aprila 1933.

.

Vpisi v trgovinski register.

V p i s ' a l e Šo s e n a s t o p n e f i r m e :
574.
Sedež: Beograd, podružnica Ljub
ljana.
Dan vpisa: 6. junija 1933.
Besedilo: Jugoslovensko društvo gu
ma »Englcberk A. D., podružnica LjuOIjana.
Obratni predmet: Trgovanje z avto
mobilskimi gumami.
Družbina . oblika: Tvrdka je podruž
nica pri trgovačkem sudu v Beogradu
od 22. aprila 1933 protokoliranéga glav
nega zavoda enakega imena, ki ima
svoja pravila- odobrena po ministrstvu
trgovine in industrije pod II. br. 4261/2
od le. februarja 1933.
Delniška glavnica znaša dinarjev
1,000.000'— in je razdeljena na 1000
na dooosca se glasečih polno -vplačanih
akcij, nominale Din po 1.O0O —.
Družbene objave še objavljajo v
službenih novinah.
Za,družbo se podpisuje tako, da se
pod napisano, natisnjeno aLi s štampiljko vtisnjeno besedilo firme podpišeta:
dva člana upravnega odbora, ali
en član upravnega odbora in en di
čas..
- •'
rektor ali
en član upravnega odbora in en Pro " Visokost'- osnovne glavnice: dinarjev
100-000-—.
kurist.
Na to vplačani zneski v gotovim: Din
Ölani upravnega odbora so: ,
100.000*—. , ; • ' • '
Huršler Edvard v Beogradu,
Poslovodja: Pogačnik Fran v Ljublja
dr. Tartalja Emer, advokat v Beo
ni, Tyrseva c. 67.
gradu,
Za namestovanje upravičen: Družbo
Robert Artur in
• Fekene Alfred, oba v Liège-u v Bel- zastopa na zunaj, . p r e d oblàstvom in
sodiščem vsak poslovodja samostojno.
giji.
—
Tvrdka družbe, ki je lahko od kogar
Trgovinski pooblaščenec'po čl. 47/1
trg. zak. za podružnico v Ljubljani je koli napisana, natisnjena, sštampiljko
ali s strojem vtisnjena, podpisuje se na
Z o r m a n Ivan v Ljubljani, Stari trg ta način,, da pristavi pod,besedilo- tvrd
štev. 32. '
' '
ke po! en poslovodja samostojno svoj
Okrožno kot trg. sodišče v Ljubljani, lastnoročni znak. — Za celokupno pod
odd. III.,
jetje morebiti postavljeni prokurist poddne 2. junija 1933.
Ipisuje .tv-rdko. na isti način, samo da
•Fd 210/33 — Rg B III 93/1.
mora pristaviti svojemu znaku označbo
• prokure.
.
575.
Okrožno
kot
trg. sodišče v Ljubljani,
Sedež: Ljubljana.
odd. III.,
Dan vpisa: 27. maja 1933.
dne 26. maja 1933.
Besedilo: Mencinger M. in drug, tr
Fi 181/33 - R g C V 118/1,;
govina z deželnimi pridelki in mešanim
blagom, družba z o. ž.
Obratni predmet: Trgovina ž deželni
mi pridelki in mešanim blagom, usta ' V p i s a l e so se i z p r e m e m b e in
navljanje podobnih podjetij, njih nakup d o d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h :
578. •:
. . .' .",'"',• .
ali udeležba pri njih.
;
Sedež: Črnomelj, ..
Družbena pogodba . z dne 24. maja
Dan vpisa: 8. junija 1933.
1933.
Besedilo:
Podružnica
Ljubljanske
Družba Je ustanovljena za nedoločen
kreditne banke v Črnomlju.
ÔflA
Izbriše se član predstojništva
dr.
Visokost osnovne glavnice: 20.000 di
Ignac Malnerič, vpiše' pa kot član prednarjev.
*

.

'

'

"

•

.

.

•

581.."

'

'

'

.

•

*

]

• ' '. • \

. .

"•"'

Sedež: Stična. ,
.
Dan vpisa: 8. junija 1933.
.' .
Besedilo: Kbščak & Trost, družba' i>
omejeno zavezo v Stični.
'Vpisala se je sprememba naziva fir
me, ki ima odslej naslednje'besedilo:
»KOŠčak Josip, družba z omejeno za
vezo V Stični«.
•.-'...'Okrožno kot trg.' sodišče v Novem mes'tu, ч
: odd. II., dne 8. junija 1933.
Fi 20/33. — Reg.. C I 114/3.

Vpisi v zadružni register.
-Vpisali
•
5 8 2 .

••

sta se n a s t o p n i
z a d r u g i.:
' . • • • . : .

:•',

'

Sedež: Murska,,Sobota. , : ,•.••;..••
Dan vpisa: 26. maja 1933,
Besedilo: Gospodarska zadruga za
Prekrnurje v .Murski Soboti, registro va
na zadruga z omejeno zavezo.
' Obrat .'in predmet,:,',-..,.
.'•
Zadruga ima .namen pospeševati : gor
вроДатакје lcori'öt'ij svojih .članov, in to:,
I. .nabavijatyT's.vojim planom: po'. ügod-,
nih pogojih v. kmetijskem obratu po-!
trèb'na óbraifinà sredstva, zlasti 4 um0try
na gnojila, krme, semena, živino,'stroje :"in 'orodjertd;,' oziroma pri ' nakupo^.
.vanju taiih predmetov' za svoje člane.;
posr^öväti; • '
•' ' v '•'".,.'}
'ä.'naiüpoväti nä lasten račun Kniô i '
fB<±
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Stèv. 48.
tijske stroje in orodje in' jih posojati ali
predajati članom;
3. vnovčevati kmetijske pridelke svo
jih članov aln posredovati • pri prodaji
takih pridelkov, posebno pa na račun
članov in na svoj račun prevzeti do
bavo kmetijskih pridelkov in izdelkov
za državo, okraje, občine, družbe i n
druge velike odjemalce.
>
4. jemati gospodarske pridelke, svo
jih zadružnikov v skladišča, jih predelavati in jih potem .vnovčiti;.-.-., <
. :
5. oskrbeti si .v dosego .teh namenov
potrebne stavbe in tehnične naprave in
si pridobiti morda potrebno koncesijo;
6. prodajati svojim članom vino in
žgane pijače v smislu obstoječih pred
pisov;
,
7. nabavljati svojim članom vse go
spodarske in gospodinjske potrebščine;
8. širiti med svojimi člani strokovno
znanje s. poučnimi gospodarskimi sho
di, predavanji, z izdajanjem primernih
navodil in razstavami in jim dajati-na
svete v gospodarskih zadevah;
9. zadruga more poslovati tudi z ne
slani, ako je to v korist članov.
! Zadružna pogodba (statut) z dne 20.
maja 1933.
Opravilni delež znaša 100 Din.
, .
Vsak zadružnik jamči s svojim opra
vilnim deležem in pa še z njegovim de
setkratnim zneskom.
Oznanila se izvršujejo z objavo v gla
silu zadružne zveze v Ljubljani (»Na
rodnem gospodarju« ali »Novine«).
Načlstvo sestdji iz 5 zadriižriikov.!
Člani načelstva so:
1. Cor Jožef, posestnik v Noršincih
štev. 9.
2. Horvat Jožef, mlekaraar v Murski'
Sobota Slov.-10, ; •"'•' '-:-']-' • --i-->•'•••'•
3. Turner Peter<-•-'pečar v ( Murski So
boti, Turopolje 14,
••••
' '. •
4. Serec Matija, kolar v Murski So
boti, Turopolje 5,
5. Vučina Janez, krojač v Murski So
boti, Aleksandrova c. 8.
........ •
Pravico zastopati, zadrugo ima' naČelStVO. '

'

:' ,

;.-.

•'

•

Podpis firme: Besedilo fnrme podpisu
jeta skupno po dva člana načelstva.
Okrožno kot trgovinsko sodišče
v Mariboru,
dne 26. maja 1933.
. .
Fi. 174/33. —, Zadr. V. 48/1.
•

•

"

;

*

•

•

'

•

•

•

.

'

•

:
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583.
Sedež: St. Janž.
Dan vpisa: 8. junija 1933.
Besedilo:
Vodovodna zadruga St.
Janž—češence, r. z. f 6. z.
Obrat in predmet: .
Zadruga '' ima namen preskrbovati
svojim članom za^gosppdarštvo^ in go
spodinjstvo potrebno vodo 'ter 'zgraditi
in vzdrževati' za. tb potrebne naprave,
predvsem zavodov. Vendar napravi za
druga samo' 'glavne haprave, ргШјибке
na glavno cev pa sd ' oskrbe Člani sami,
oziroma .jih napravi« zadruga na> njihov
račun.
..> ; •,.,.
'i.
Zadružna pogodba (statut) z dne 19.
marca ,1933.,
.,
, ;
Opravilni delež znaša 100 Din. Vsak
zadružnik jamči .s ^svojim opravilnim

deležem in pa z njegovim enkratnim
zneskom.
Oznanila se izvršujejo z enkratnim
oklicem pred cerkvijo v Št. Janžu.
Načelstvo sestoji iz 5 zadružnikov,
člani načelstva so:
Kos Anton, pos. .in čevljarski moj
ster v Št. Janžu,
Majcen Ignacij, pos. in župan ondi št. 5,
Repovž Anton, posestnik ondi št. 3,
Pelko Janez, pos. iz Cesene,
Obaha Marko, pos. in krojaški moj
ster ondi,
''
Majcen Ivan, mesar v Št; Janžu št. 4.
Pravico zastopati zadrugo ima: načel
stvo.
Podpis.firm: Besedilo firme podpi
sujejo skupno po dva člana načelstva.
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu,
odd. II., dne 8. junija 1933.
Fi 28/33. — Zadr. IV 58/1.
V p i s a l e so se i z p r e m e m b e in
dodatki pri nastopnih zadrugah:
584.
Sedež: A diesici.
Dan vpisa: 8. junija 1933.
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v
Adlešičih, r. z; z n. z. >• •
Izbrisal se je nacelstveni član Požek
Ivan, vpisal pa novoizvoljeni
član na
čelstva Adlešič Anton,1 posestnik v Ad
lešičih št. 20.
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu,
•
odd. II., dne 8. junija 1933.
Zadr.
Fi 4/33.
" " I-l l- •IS/5.
-*
'585.
Sedež: Cven.
."•
; Dan vpisa: 18. maja 1933.
! iBešedilo: Zadruga za vzrejo žrebet v
Ljutomeru, registrovana zadruga z ome
jeno zavezo.
Dosedanja pravila s e : nadomestijo z
;navLmi pravili, ki so bila sprejeta na
rednem občnem zboru dne 23. marca
|1933.
/;,.'.
Namen zadruge je pospeševanje ko
njereje v splošnem, uvedba rodopisne
knjige ter naprava skupnih tekališč in
••pašnikov, obdarovanje zadružnih konj,
dajanje posojil. za nakup kobil in pod
piranje zadružnikov, z dejanji in nasve
ti. Opravilni delež znaša 7 Din 50 p
in se mora plačati takoj ,pri vstopu. .,
' Vsak zadružnik jamči s svojim opra
vilnim deležem in pa še z njegovim pet-;,
desetkratnim zneskom.
...
'
Oznanila se izvršujejo po enkratni ob
javi V listu »Konjereja«. Načelstvo se
stoji iz načelnika, njegovega namest
nika in štirih članov načelstva.
Pravico zastopati zadrugo ima .načeltvo, ki podpisuje za zadrugo tako, da
pristavita zadružni tvrdki svoj lastnoj.rooni podpis načelnik in še en član
načelstva. •
Okrožno kot trgovinsko Sodišče
v Mariboru,
dne 18. maja 1933. '
Fi 156/33 — Zadr. II 21/27.'
586. - v ' "
Sedež: ÇrmoSrijicc ".
Dan vpisa:. 30.. maja 1933.

1

Besedilo: Hranilnica in posojilnica v
Črmošnjicah, r. z. z n. z.
Izbrisala sta se izstopi v ša načelsfcvena
člana Petschauer Janez in Matzelle Ja
nez, vpisala; pa novoizvoljena načeistvena člana:
Aupič Tranc, ïKasestnik'v Srednji vasi
štev. 27, in
Samida Franc, posestnik v Črmošnjicah št. 2.
Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. II.,
dne 30. maja 1933.
Fi. 7/33. — Zadr.--I 130/20,
'

-

•

'

*

•

'

587.
Sedež: Dobrepolje.
Dan vpisa: 30. maja 1938.
'
Besedilo: Kmetijsko društvo v Dobrepoijah, r; z. z o. z.
Izbrisal se je izstopiva nacelstveni
član Ponikvar Franc,
vpieal pa- novoizvoljeni član riačelstva
Hočevar' Janez, posestnik v Mald vasi
štev. 15.
Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. П.,
dne 30..maja 1933.
Fi 23/33. — Zadr. I 35/26. .
*
588.

'

••

.

'

':;

*'••

Sedež: Dobrniče.
Dan vpisa: 8. junija 1933.
Besedilo: Kmetijsko društvo v Dobrničah, r. z. z o. z.
Izbrisal se je nacelstveni član Kolenc
France, vpisal pa član načelstva Omahen Ignacij, župnik v Dobmičah.
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu,
odd. IL, dne 8: ^junija 1933.
, •.' . Б-i 27/33Ì---. Zadr. II 182/12. '•
:

: .?А • .

*

589. .
Sedež: Fara pri Kostelu.
Dan vpisa: 8. junija. 1933.. ,
Besedilo: Živinorejska zadruga,"r. s.
z o. z. v F^ri pri Kostelu.
Vpiše se ižprememba "pravili v § 12.,
da se točki 13. še doda: »Otvarja pro
dajalne in pivnice mleka v vsej kra
ljevini Jugoslaviji.«
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu,
odd. IL, dne f 8. junija 1933.
Fi 10/33. — Zadr. I I I 126/5.
. .- (4

•).

, tr •,'

'••-.
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'

4

590.
Sedež: Kočevje.
Dan vpisa: 30. maja 1933.
Besedilo: Zadruga državnih uslužben
cev za nabavo potrebščin za sodni okraj
Kočevje v Kočevju, r. z. z o. z.
Izbrisal se je izstopivla nacelstveni.
član Sbrizaj Franjo,
vpisal pa novoizvoljeni član načelstva
Oražem Stanko, obfätovodja,. .pni elek
trarni v Kočevju..'' .'"
'.',,..
Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. II.,
dne 30. maja 1933.
Fi 3/33. — Zadr. II 295/9..
..•-•.

591.

.. ,., . . . . , . . ! - , • -

• * •
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•.
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' • .:'•.':.,•'•'.•:

; Sedež,:, i Križevci.',,
•., ' .... '.',..,„•,
Pan vpisa: 18. maja 1933. -,,;
Besedilo: Kmečka hranilnica in poso
jilnica v Križevcih4 Prekmurje, registrovana zadruga z omejeno zavezo.

Stram 250.

Štev. 48.

Zadružna pravila so se izpremenila
v § 18.
Načelstvo sestoji odslej iz načelnika,
njegovega namestnika in 4 odbornikov.
Izbrišeta se dosedanja Člana načel
stva Čahuk Josip in čahuk Ludvik.
Okrožno kot trgovinsko sodišče
v Mariboru,
dne 18. maja 1933.
Fi 156/33. — Zadr. III. 62/11.

ska zavarovalna zadruga, , registrovana Pavček Ivan mlajši, posestnik v Cegelzadruga z omejeno zavezo v Mariboru. niči, dn Drganc Janez, posestnik v Češči vasi.
Okrožno.kot trgovinsko sodišče
v Mariboru,
Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. IL,
dne ,26. maja 1933.
dne 30. maja 1933.
Fi. 184/33. — Zadr. V 40/3.
Fi 18/33. — Zadr. III 75/5.
*
*
596.
601.
Sedež: Metlika.
- Sedež: Ptuj.
Dan vpisa: 30. maja 1933.
Dan vpisa: 18. maja 1933.
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v
Besedilo: »Stari in dom«, obče ko
Metliki, r. z. z n. z.
592.
ristna stavbena in kreditna zadruga, reIzbrisala sta se izstopivša načelstve- gi.*'tr«vana zadruga z omejeno zavnzo
Sedež: Krgko.
na člana Obrman Marko in Plut Matija. v Ptuju.
Dan vpisa: 30. maja 1933.
vpisala pa novoizvoljena načelstvena
Besedilo: »Nabavljačka zadruga držav
Po sklepu občnega zbora z, dne 25.
nih službenika za nabavku namirnica člana Prus Anten, posestnik v Krmači- aprila 1933 se je zadruga razdružila in
ni
št.
8,
ter
Plut
Jožef,
posestnik
v
Krv Krškem, r. z. z o. z.«
prešla v liikvidacijo.
vavčjem vrhu št. 9,
. 1. lapremenila so se pravila.
Likvidatorji: K veder Dragotin, rav
Besedilo odslej: »Nabavljalna zadru Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. IL, natelj meščanske šole v Ptuju.
dne 30. maja 1933.
ga drž. uslužbencev v Krškem, r. i.
Likvidacijska firma: »Stan in dom«
Fi 22/33. — Zadr. I. 21/82.
z. o. z.«
obče koristna stavbena in kreditna za
Vsak član jamči odslej s podpisanim
druga, z omejeno zavezo v likvidaciji.
*
deležem in še z njegovim petkratnim 597.
Podpis firme: Likvidator podpisuje li
iznosom.
kvidacijsko firmo samostojno..
Sedež: Novo mesto.
2. Izstopil je član upravnega odbora
Dan vpisa: 30. maja 1933.
Okrožno kot trgovinsko sodišče
Klobučar Kari, vstopil pa. nov član
Besedilo: Hranilnica in posojilnica vv Mariboru,
u pra vnega odib ora M e t e il k a Al -. jz. Strugah, r. z. z n. z.
dne 18. maja 1933.
služitelj v Krškem.
• Fi 161/33. — Zadr. m 49/13.
Izbrisal se je načelstveni član Pugelj
Janez,
Okrožno sodišče v Novem mestu
vpisal pa načelstveni član Nose An 602.
odd. IL,
ton, posestnik v Podtaboru št. 8.
Sedež: Rado vica.
dne 30. maja 1933.
OkVožno sodišče v Novem mestu, òdd. IL, | Dan vpisa: 30. maja 1933.
Fi 16/33 — Zadr. П 216/10.
dne 30. maja 1933.
Besedilo: Hranilnica in posojilnica na
*
Fi
8/33. — Zadr. I 89/16.
Radovici, r. z. z n. z.
593.
Izbrisala sta se izstopivša načelstve
*
Sedež: Leskovec pri Krškem.
na člana Novak Matija in Cesar Matija,
598.
Dan vpisa: 30. maja 1933.
vpisala pa novoizvoljena člana načel
Sedež: Novo mesto.
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v
stva Jerman Anton, župni upravitelj v
Dan vpisa: 30. maja 1933.
Leskovcu pri Krškem, r. z. z n. z.
Besedilo: Ljudska posojilnica v No- Radoviçi, in Cesar Jože, posestnik v Ra
Izbrisal se je izstopivši' načelstveni
dovici št. 7.
vem mestu, r. z. z n. z.
član Vrščaj Josip,
Izbrisala sta se izstopivša člana na Okrožno sodišče v Novem mostu, odd. II,,
vpisal pa novoizvoljeni član načel&tva
dne 30. maja 1933.
РасеЧ Anton ml., posestnik v Gorenji čelstva dr. česnik Ivan in Picek Jurij,
vpisala pa novo izvoljena člana načelFi 1/33.' — Zadr. II 24/12.
vasi št. 10.
stva Čeiin Karol, inful. prost, v Novem
*
Okrožno sodišče v Novem niestu, odd. IL, mestu, ter Staniša P"rance, posestnik v
603.
dne 30. maja 1933. .
Vinji vasi.
Sedež: Sv. Ana v Slov. gor.
Fi 2/33. — Žadr. I 83/18.
Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. IL,
Dan vpisa: 26. maja 1933.
*
dne 30. maja 1933.
Besedilo: Hranilnica in posojilnica
594.
Fi -6/33. — Zadr. III 9/16.
pri Sv. Ani v Slov. gor., rgistrovana
Sedež: Maribor.
zadruga z neomejeno zavezo.
*
Dan vpisa: 18. maja 1933.
' Izbriše se dosedanji Član načelstva
599.
Besedilo: Nabavljalna zadruga dr
Franc Zupec, vpiše pa se novoizvoljeni
Sedež: Novo mesto.
žavnih uslužbencev v Mariboru, regi
.član načelstva Jožef Spindler, posestnik
Dan vpisa: 30. maja 1933.
strovana zadruga z omejeno zavezo.
Besedilo: Zadruga državnih name v Zg. Ročici 39.
Izbrišejo še dosedanji člani uprav ščencev za nabavo potrebščin v Novem
Okrožno kot trgovinsko sodišče
nega odbora: dr. Jančič Ivan, Volavšek mestu, r. z. z o. z.
,
v Mariboru,
Josip in Tušak, Radivoj, vpišejo pa no
Izbrisal se je izstppivši načelstveni
dne 26. maja 1933.
voizvoljeni člahn upravnega odbora: član Kambič Ivan,
Fi. 182/33. — Zadr. II 74/31.
Pečnik Franc, sodnik okrožnega sodi
vpisal pa novoizvoljeni član načelstva
šča, Humar Ivan, višji sodni oficial in Meršol бџпеп, finančni inspektor v p:
*
Kandus Pavel, poštni uradnik, vsi v v Novem mestu.
604.
Mariboru.
Sedež: Sv. Barbara v Halozah.
Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. IL,
Dan vpisa: 18. maja 1933.
Okrožno kot trgovinsko sodišče
dne 30. maja 1933.
Besedilo:
Posojilnica pri Sv. Barba
v Mariboru,
Fi 1/33. — Zadr. III 291/17. . .
dne 18. maja 1933.
ri v Halozah, registrovana zadruga t
*
,. Fi 159/33. — . Zadr. II 69/49.
neomejeno zavezo. "
600.
• izbrišeta se^dosedanja člana načelstva
Sedež: Prečna pri Novem mestu.
Kokol Jožef in Kosi Mirko, vpiše pa
595.
Dan vpisa: 30-, maja 1933.
se
novoizvoljeni član načelstva Gnilšek
Sedež: Maribor.
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v Franc, posestnik v Gradiščab št. 62.
Dan vpisa: 26. maja 1933.
Prečni pri Novem mestu, r. z. z n. z.
Okrožno kot trgovinsko sodišče
Besedilo: »Zaščita«, registrovana za
Izbrisali so se. izstopivši načelstveni
v Mariboru, odd. III.,
druga z omejeno zavezo v Mariboru.
člani Lavrič' Anton, Pavček Ivan in So
dné 18. majà 1933.
Zadružna pravila so se izpremenila mrak Jože,
v § i:
vpisali pa novoizvoljeni načelstveni
Fi 157/33. — Zadr. I 103/40. .
Besedilo odslej: »Drava«, gospodar člani Dular Franc, posestnik v Prečni, |
#
.

•

'

*

.

.

.

.

*

•

'

•

tetran;25fr>

Štev. 48.
605.
Sedež: ST. Lenart v Slov. gor.
Dan vpisa: 26. maja 1933.
Besedilo: Zadružna elektrarna pri Sv.
Lenartu v Slov. gor., registrovana za
druga z omejeno zavezo.
Izbrišeta se dosedanja člana načelstva
Kranjc Srečko in Križan Matija, vpišeta
pa se novo izvoljena člana načelstva
Pollanetz Ernest, lončar in posestnik
pri Sv. Lenartu v Slov. gor., in df.
Kramberger Ludvik, zdravnik in . po
sestnik pri Sv. Lenartu v Slov. Gor..
Okrožno kot trgovinsko sodišče
v Mariboru,
dne 26. maja 1933.
Fi 179/33. — Zadr. IV 7/5.
*
606. Sedež: Št. Janž.
Dan vpisa: 8. junija 1933.
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v
St. Janžu, r. z. z n. z.
Izbrisal se je član načelstva Strnad
France,
vpisal pa načelstverai član . Razpet
France, posestnik na Glinem.
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu,
odd. IL, dne 8. junija 1933.
Fi 32/33. — Zadr. I 69/32.
*
607.
Sedež: Velike Lašče.
Dan vpisa: 30. maja 1933.
Besedilo : Hranilnica in posojilnica v
Velikih Laščah, r. z. z n. z.
Izbrisal se je izstopivši načelstveni
član Ivane Franc,
vpisal pa novoizvoljeni načelstveni
član Perhaj Janez, posestnik v Malih
Laščah št. 7.
. .•
, • .,
Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. IL,
dne 30. maja 1933. .
Fi 13/33. — Zadr. I 103/33.
*
608.
Sedež: Velike Lašče.
Dan vpisa: 30. maja 1933.
Besedilo: Kmetijska električna stroj
na zadruga v Velikih Laščah, r. z. z n. ž.
Izbrisala sta se izstopivša načelstvena
člana Peček France in Ivančič.Štefan,
vpisala pa novoizvoljena člana načel
stva Hanžič Ivan, javni notar v Vel. La
ščah in Ramovš Jakob, župnik' v Vel.
Laščah.
'
«
Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. IL,
d i e 30. maja 1933.
Fi 15/33. - Zadr. III 67/5,

Konkurzni razglasi
609.
S 35/32

1554

Določitev naroka za
prisilno poravnavo.
Prezadalženec: Pevalek Josip, trgo
vec v Ljubljani, Krojaška ill. 5/II.
Za razpravljanje in sklepanje o pri
silni poravnavi, ki jo predlaga prezadolženec, se določa narok na dan 4. ju
lija 1933. ob 9. uri pri tem sodišču, so
t a št. 140.

Prezadolženec onora ipriti k naroku
osebno.
Okrožno sodišče v Ljubljani, odd. IL,
dne 29. maja 1933.
*
610.
Sa 1/33—26
1506

Konec poravnave.
Sklep Sa 1/33—24, s katerim je so
dišče .potrdilo poravnavo dolžnika Baloha Vinka, mizarskega mojstra v Zabreznici pri Žirovnici, je postal pravno
močen dne 9. maja 1933.
Poravnalno postopanje je končano.
Okrožno sodišče v Ljubljani, odd. III.,
dne 15. maja 1933.
*
611.
Sa 14/32—10
1547

Konec poravnave.
V poravnalni stvari Cimpriča Antona,
trgovca v Kočevski reki 7, ce v smislu
§ 55. zakona o prisilni poravnavi izven
stečaja proglaša postopek dovršenim,
ker je odločba o odobritvi poravnave
postala pravomočna.
Okrožno sodišče v Novem mestu,
odd,, IL, dne 9. junija 1933.
*
612.
Sa 2/33—61
1505

•1. (Prosilec -mora- biti " jugoslovanski
državljan;
2. piredložiti mora dokazila o sposob
nosti za manjša instalacijska dela na
vodovodnih, električnih in plinskih na
pravah ter dokaze o sposobnosti v rav
nanju s parnimi kotli лл centralno kur
javo;
3. prosilec mora biti poročen in vo
jaščine prost in ne sme biti star nad
40 let;
4. predložiti mora zdravniško izpri
čevalo, da je telesno in duševno zdrav
ter nravstveno izpričevalo, da je neopo
rečen.
Z mestom hišnika je zvezano prosto
stanovanje v stanovanjski koloniji Car
rinarnice, poleg tega se mu pa določi
tudi primerna nagrada za opravljanje
hi&niàkih poslov, ki bi jiih moral vršiti
skupaj s svojo ženo.
Prošnje, opremljene z vsemi dokazili
in pravilno kolkovane, jè vložiti pri
mestnem načelstvu v Ljubljani
do 20. junija 1933. opoldne.
Mestno načelstvo v Ljubljani,
dne 3. junija 1933.

*

Narodna banka 16бв
kraljevine Jugoslavije
Stanje 8. junija 1933.

aktiva.
,
Dinarje*
Metalna
Konec poravnave.
podloga . 1.905,534.326.32 (— 1,715.896-64)
Sklep Sa 2/33—3, s katerim je sodi
ki ni
šče potrdilo poravnavo dolžnika Osred- Devize,
so v podlogi 37,519.473-89 (-+• 2,986^00-84)
karja Ivana, trgovca v Kranju, je postal Kovani no
dne 25. aprila 1933 pravnomočen.
vec v niklja 219,613.888*— (—28,048.823-—)
Poravnalno postopanje je končano.
Posojila . . 2.307,808.375-79 (—17,13L114*60)
Okrožno sodišče v Ljubljani, .odd. III., Vrednostni
papirji . . 15,451.200*—
dne 23. maja 1933.
Prejšnji predjemi državi 1.813,942.597*62 (-J- 193.465*0Ц
Sa 9/33—45
1525 Začasni predjemi gl. drž.
blagalni . 600,000.000*—
Potrditev poravnave.
Prisilna poravnava izven konkurza Vrednosti rezervn. fonda 57,742.862-10 (— 260.907*50)
dolžnice >Alpina« dr. z o. z. v Ljubljani,
Vrednosti
Masarykova cesta 14.
ostalih fon
Sodno se odobruje prisilna poravnava
dov . . .
7,925.114-72
izven konkurza, ki jo je sklenila doli Nepremični
nica družba z o. z. »Alpina« s svojimi
ne . . . . 160,076.480-35 ( + # 675.«02-79)
upniki na poravnalnem naroku dne Razna aktiva 72,145.355-44 (— 1,324.120.46)
13. aprila 1933.
7.197,758.669-28
Okrožno sodišče v Ljubljani, odd. III.,
Pasiva
Dinarjev
dne 30. maja 1933.
Kapital . . 180,000.000*—
Rezervni
fond . . .
77,948.671-20
Ostali fondi
9,701.119-03 (-4494*32)
Novčanice v
obtoku . . 4.459,446.595-— ( + 6,080.640*—)
Obveze na
pokaz . . 936.049.821-38 (— 7,843*857-60)
Obveze z ro
Odd. V št. 3-703/33.
1543
kom . . . 1.289,271.124-25 (-f- 3,250.000-—)
Razn
a pasiva 246,341.338*37 (—46,192.370-27)
Razpis.
7.197,758.669*88
Mestno načelstvo v Ljubljani razpi
suje v smislu rešenja ministrstva fi Obtok in ob
veze . . . 5.395,496.416*38
nanc, carinski oddelek z dne 22. no
Celotno kritje . . . 85-31°/.
vembra 1932., št. 32346'.,
!
Kritje v zlatu. . . 3S'29°/e
mesto hišnika
Obrestna merat
za zgradbo nove Carinarnice ob Vilharjevi cesti v Ljubljani, z naslednjimi po po eakom.ptu , t . • t » t t » 1H%
goj 1 :

Razglasi raznih uradov
in óWastév

Stran 252.

Štev. 48.

Štev. 7728/1207-1933:

1466-3-3

Razglas o licitaciji.
Mestno načelstvo v Mariboru razpi
suje za izvršitev tapetniških in steklar
skih del pri gradbi poslopja za carin
sko pošto in carinske urade na glav
nem kolodvoru v Mariboru
n i . javno pismeno ponudbeno licitacijo
na dan
13. junija 1933. ob 11. uri dopoldne
v, sobi štev. 5 mestnega gradbenega
urada v Mariboru. Pojasnila. in ponud
beni pripomočki se proti plačilu napravnih stroškov dobivajo med uradni
mi uradi istotam, soba Štev. 3. J
• Ponudbe naj se glase.v obliki popu
sta v odstotkih (tudi z besedami) na
vsoto odobrenega proračuna,; ki znaša:
1. za tapetniška dela . Din 24.£53-—
2. za steklarska dela . Din 168.273-88
Skupaj Din 192.826-88
Pri II. licitaciji je bil dosežen za ste
klarska dela popust 0'5% na cene urad
nega proračuna.
Ponudbe je kolkpvatii po § 9. zakona
o izpremembah in dopolnitvah zakona
o taksah z dne :25.;; marca 1932., »Službene novine« br. '7Ö/XXIX z dne 26.
marca; 1932.
Podrobnosti razpisa so razvidne iz
razglasa o licitaciji v ^Službenih novinah< .in na razgiasni deski mestnega
načelstva mariborskega.
Mestno načelstvo mariborsko
v Mariboru, dne 27. maja 1933.
Mestni načelniik:
, ,.,',.
dr. Lipoid s. r. .
' ' ' ',
Št. 96/3.

1459-3-3

Razpis službe;
S pooblastilom ministrstva za socialno
politiko in narodno zdravje v Beogradu
z dne 22. maja 1933., S. br. 7033, se
razpisuje služba sekundarnega zdravni
ka VIII. skupine ali zdràvnika-pripravnika v bolnici za duševne bolezni *v Novem Celju.
v.
Prošnje, pravilno kolkovane ra .oprem/
Ijene z dokazili o; izpolnjenih pogojih za
sprejem v državno službo (§ 3.- uradri;
zakona) in o dovršeni zdravniški pripravljalni službi (stažu), je vložiti pri
upravi umobolnice v Novem Celju, "p.
Žalec, najtesneje do 15. junija 1933.
Bolnica za duševne bolezni v N9vem
• "•. :

iCelju, .

dne 31. maja 1933- ' •
• • • • • •

•

•

•

•

•

;

•

Stev. 1869/33.

:

:

''
:

.1537

Razglas,
Direkcija šum v. Ljubljani proda na
prvi pismeni licitaciji, ki ' se bo vršila
dne 14. julija 1933. od 11. ure dopoldne
dalje v njenih uradnih prostorih v Ljubljani, Bleiweisöva.cesta št. i, 7285 plm8

mehkih žagovcev in 2975 plm3 stavbenega
ter jamskega lesa, izdelanega v režiji v
področju šumske uprave v Bohinjski Bi
strici. Izklicna cena znaša 715.820 Din.
Na posebnih tiskovinah, ki se dobe ob
enem z veemii ostalimi pojasnili .pri
omenjenih dveh ш-adih, pisane ponudbe
je vložiti najkesneje do pričetka licita
cije pri direkciji šum, kjer morajo po
nudniki položiti varščino v 'viš>ini 10%
ponuđene cene v gotovini ali pupilarno
:
varnih papirjih.
Direkcija šum v Ljubljani^
dne 7. junija ' 1933.
*
Štev. 6455/11.

1558

Razpis.
DiTekoija drž. rudnika Velenje raz
pisuje na dan 22. junija 1.1. ob 11. ur»
dopoldne dobavo:
1200 kg terpentinovega mila,
2800 kg svinjske masti,
2000 kg bučnega olja,
600 kg sirove masti,
750 kg cikorije,
3500 kg riža.
, '
Dobavni pogoji pri podpisani
Direkcija drž. rudnika Velenje,
dne 9. junija 1933.

Razne objave
1561

Vabilo
na 48. redni občni zbor

Posojilnica obrestuje hranilne vloge
od 1. aprila 1933. na hranilne knjižice in
v tekočem računu nevezano po АУа%. in
vezano na trimesečno odpoved po 524%
do preklica.
Črnomelj, f dne 12. junija 1933
Odbor.
..

'.'•.'•

'

,1546—3—1

Razglas.
Na desetem Vin odnosno enajstem, red
nem občnem zbora delničarjev tvrdke
»Kovina«, prva jugoslovanska metalurgična industrija d. d. Maribor, z dne
27. maja 1931 in odnosno 15. decembra
1932 se je sklenilo znižanje delniške
glavnice cd Din 3,750.000-— na polovi
co, tedaj na Din 1,875.000-— potem pretiskanja izdanih 75.000 delnic od dose
danje nominalne vrednosti po 200 K,
odnosno D 50-— na Din 25*—. Ta sklep
je bil odobren z odlokom kraljevske
banske uprave Dravske banovine z dne
20. maja 1933., VIII No. 3057/2.
-' 'V*smislu § 18., odst. "4., toč. 3, na
redbe ministrstev za 'notranje zadeve,
finance, trgovino, pravdo in" poljedel
stvo z dne' 20. septembra 1889., drž.
zak. št. 175, se upniki podpisane druž
be pozivljejo, da prijavijo svoje terjat
ve družbi tekom 3 mesecev, počenši od
dne, kò se bo ta razglas tretjič objavil.
Maribor, 8; junija 1933: џ
'."•••:•
»Kovina«
prva jugoslovanska metahirgična indu
strija d. 'd. Maribor.
••

*

.

Oklic dražbe.

Dne 17. junija 1933. se bö' prodalo v
Posojilnice v Črnomlju,
registrovane zadruge z neomejeno zav., javnih skladiščih v Ljubljani, Tyrseva
(Dunajska) ccäta 33:
ki se bo vršil
ob 14. uri: krožna žaga,
ob 15. uri: rabljena gostilniška oprava.
v nedeljo, dne 25. junija 1933: ob 14.»uri
v zadružni pisarni
Ljubljana, dne 13. junija 1933.
z naslednjim
Skladiščna uprava.
dnevnim redom:
1567
1. Čitanje zapisnika o zadnjem občner..
zboru ter čitanje poročila o zadnji
;
Objava.
izvršeni reviziji,
Podpisana Marija Drofenik, pocestni
2. Poročilo načelstva.'
ca, Celje-Gaberje, Kovinarska ul. št. 10,.
3. Poročilo nadzorstva, potrditev letne- izjavljam in/razglašam s tem, da nisem
. ga računa in bilance ter razdelitev plačnica za nikakršne dolgove, katere
čistega dobička.
••'
bi kjerkoli, naredil moj mož gosp. Alojz
tudi izjavljam, da
4. Volitev načelstva in nadzorstva za tri Drofenik; ter. nadalje
on nima pri rneni : nikakršnih premičnin,
letno dobo. ali kakega drugega premoženja.
5. Slučajnosti.
Celje, dne 20. junija 1933.
Po § 19. zadružnih plavil so računski
„
Marija Drofenik s. .r.
;
zaključek, predlogi in,poročila nadzor
:
.
•;
"
;^,;
"
«fc
stva članom zadruge osem dni pred obč
'"
1538
nim zborom ' v zadružni pisarni med E 402/33-7.
uradnimi urami na vpogled.
. 7
Objava.
Će prvi občni zbor-ne bo sklepčen, se
Izgubila sem izpričevalo II«,,razredav
bo vršil po. § 3 3 . zadružnih pravil.čez. ' meščadske šole '.pri. s. Uršulinkah
rJol ure na istem kraju in z istim dnev Ljubljana ;za'- i- 'Ì9B1./32.: na ime: Ganim redom: drugi občni zbor, ki bo/ve Tjeršek. Ludimila,, rodom, iz Ljubljane.
ljavno sklepal neglede na število zasto Proglašam ga za neveljavno, ,
-v
panih glasov. - •
,,'
... Oaberšek Ludmila s. r.

Izdaja kraljevska banska uprava' Dravske banovine.-Urednik: Роћаг Robert v .Ljubljani.
Tlaka ш zalaga: Jiskarna Mefkur y Ljubljanij njen predstavni^: P.. Michâlek v Ljubljani.
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jCoštoiaa рк&имгт gotovini.

KRALJEVINA

JUGOSLAVIJA

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

V L J U B U А Ш , d n e 17. junija 1933.

Letnik

IV.

VSEBINA
314. Izpremem.be in dopolnitve v uredbi o prometu in кш316. Objave banske uprave o pobiranju obč. trošarin v 1. 1933.
troli strupov.
317. Uvoz krompirja v republiko Češkoslovaško.
315. Prepoved uvoza, tranzita in prometa krompirja iz Avstrije.
318. Raane objave iz »Službenih novim«.

Uredbe osrednje vlade.
314.
Na osnovi § 26. zakona o opojnih drogah z dne
30. novembra 1931. in v zvezi s členom 28. uredbe o
prometu in kontroli strupov z dne 18. oktobra 1932. ter
v sporazumu z ministrom 'za trgovino in industrijo in v
soglasnosti z ministrskim svetom predpisujem tele

izpremembe in dopolnitve*
v uredbi o prometu in kontroli strupov
S. br. 23.130/31 z dne 18. oktobra 1932.
(»Službene novine« št 254/XCVÌI z dne
2. novembra 1932.)**
• • •

••

C l e n l . .'

• Na koncu člena 9. uredbe se dodajejo ti-le odstavki,
ki se glase:
' ;'
;
»Kmetijska 'društva, zadrugej zveze in družbe, ki so
jim strupi iz skupine II: potrebni za pokončavanje škod
ljivcev, jih smejo uvoziti, odnosno kupovati tudi.nepo
sredno od proizvodnikov ali od pooblaščenih ustanov.
Dovolitev za to daje za dve leti pristojno občno upravno
oblastvo prve stopnje.
~
Kljub členu 8. te uredbe smejo prodajati ta društva,
zadruge, zveze in družbe strupe iz skupine II. zaradi pokončavanja škodljivcev svojim članom, ki so zanesljivi
in predhodno poučeni o" ravnanju z njimi, tudi brez
odobritve občnega upravnega oblaetva.
'

i

* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
27. maja. 1933., St.. 117/XXXIV/338.
** »Službeni list« št. 1/1 iz 1. 1933.

Združbe so dolžne voditi ò oddanih strupih »Knjigo
strupov« po členu 13. te uredbe.«
Člen 2.
Te izpremembe in dopolnitve stoprjo v veljavo z
dnem razglasitve v »Službenih novinah«.
V. B e o g r a d u , dne 12. aprila 1933.; S. br. 6.457.
Minister za socialno politiko
in narodno zdravje
I. Pucelj s. r.
Ministrski svet je v svoji seji z dne 12. maja 1933>
usvojil in se izrekel soglasnega s temi izpremembami in
dopolnitvami v uredbi o prometu in kontroli strupov
S. br. 23.130/31 z dne 18. oktobra 1932.
Predsednik ministrskega sveta
dr. M. Srškić s; r.
(Sledijo podpisi gg. ministrov.)
\

315.

Prepoved uvoza, tranzita in prometa
krompirja iz Avstrije.* v
Na osnova člena 15. zakona o zatiranju bolezni in
škodljivcev kulturnih rastlin z dne 9. decembra 1929. in
v zvezi s členom 3. pravilnika o uvozu in tranzitu krom
pirja je izdal moj predhodnik odločbo z dne 28* februarja
t. 1., št. 10.149/11., da je treba smatrati Avstrijo za državo,
ki ni okužena z rakom na krompirju, krompirjevo zlatico
in krompirjevim moljem.
Ker pa je meni poverjeno ministrstvo nakiiadno do
bilo poročalo od kmetijske poskusne in kontrolne postaje
v Zagrebu št. 1379 z dne ,8. maja i 1, da je гдк na krom
pirju tudi v AvstrijPže od leta 1931., zato na osnovi 61e* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne
1. junija 1933, št. 121/XXXV/349.

090

49. kos.

na 2. pravilnika o uvozu in tranzitu krompirja in na
predlog oddelka za rastlinsko proizvodnjo
odločam:
Na osnovi zbranih podatkov in v zvezi z odločbo
mojega predhodnika z dne 28. februarja t. 1., Štev.
10.149/11.,** se smatra tudi Avstrija za okuženo z rakom
na krompirju (Syncbytrium endobioticum); zato se na
osnovi člena 2. pravilnika o uvozu in tranzitu krompirja
prepoveduje uvoz, tranzit dn promet krompirja iz Av
strije.
Prednjo naredbo je objaviti v »Službenih novinah«.
Oddelek za rastlinsko proizvodnjo naj dalje ukrene,
česar je treba.
V Beogradu, dne 30. maja 1933.; št. 34.245/11.
Minister za poljedelstvo
dr. Lj. Tomagić s. r.

a) od 100 1 vina Din-75'—,
b) od 100 1 vinskega mošta Din 75-—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 1. junija 1933.
II. No. 11149/1.
* Občina Ratkovci, v srezu murskosoboškem, bo po
birala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu
1933. občinsko trošarino po Din 50-— od 100 1 vina.
Kraljevska banska, uprava Dravske banovine v Ljubljani,
•dne 3. junija 1933.
II. No; 10218/1.
Občina Selo, v srezu Murska Sobota, bo pobirala cd
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933. ob
činsko trošarino po Din 10O-— od 100 1 vina.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 2. junija 1933.
II. No. 2830/2.

Banove uredbe.
316.

Objave banske uprave
o pobiranju občinskih trošarin
v letu 1933.
II. No. 4505/2.
Občina Iška Loka, v srezu Ljubljana, bo pobirala
od dneva razglasitve v >Službenem listu« v letu 1933.
naslednje občinske trošarine:
a) od 100 1 vina Din lOO"—,
b) od hI stopnje alkohola spirita, žganja, likerja,
ruma in konja Din 5'—.

Občina Serdica, Vsrezu murskosoboškem, bo pobi
rala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933.
naslednje občinske trošarine:
a) od 100 1 vina D'in 100-—,
b) od 100 1 vinskega mosta Din 100'—. .
Kraljevska Nanska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 30. maja 1933.
II. No. 7451/1.
Občina Skomarje, v srezu konjiškem, bo pobirala od
dne razglasitve v »Službenem listu« v letu 1938. na
slednje občinske' trošarine:
a) od 100 1 vina Din 100;—,
. . b) od 100 1 vinskega mošta Din SO-—,
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja,
ruma in konjaka Din 5-—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne. 30..maja 1933.

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 8. junija 1933.

II. No. 9998/1.

II. No. 13050/1.

Občina Stari Beznovci, v srezu murskosoboškem, bo
pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu
1933. občinsko trošarino po Din 100'— od 100 1 vina.

Občina Moste, v srezu Kamnik, bo pobirala od dneva
razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933. naslednje
občinske trošarine:
a) od 100 1 vina Din iOO—,
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-—, '
, d) od goveda nad 1 letom Din 25—,
e) od goveda pod 1 letom Din 15-—,
f) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 25—-.

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 2; junija 1933.
II. No. 1566/1.
Občina Šalamonci, v srezu murskosoboškem, bo pohlrala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu
1933. naslednje občinske trošarine:
a) od 100 1 .vina Din 10Q-—, '
b) od 100 1 vinskega mosta Din 100'—.
,

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 2. junija 1933.

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v LJubljani,
dne.2. junija 1933.

II. No. 8007/1.

II. No. 14645/1.
Občina Tržič, y srezu kranjskem, bo pobirala od
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1988. na
slednje občinske trošarine:'
.. a) od 100 1 vina Din 100'—,
b) od 100-1 vinskega mošta Din 100'—,

*

Občina Noräinci, v srezu Ljutomer, bo pobirala od
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933. na
slednje občineke trošarine:
** »Službeni list« l\. 289/36 iz 1.1938.
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c) <*d 100 1 piva Dia ÌOO'—,
č) od M stopnje alkohola spirita, žganja, likerja,
ruma in konjaka Din 5-—,
d) od goveda nad 1 letom Din 25.'—,
e) od goveda pod 1 letom Din 16-—,
f) od prašičev Din 15-—,
g) od drobnice Din 5*—,
h) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 60-—.
Kraljevska banaka uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dme 8. junija 1988.
II. No. 10698/1/
Občina Žižki, v srezu dolnjelendavskem, bo pobirala
od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933.
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 Dra%ske banovine v Ljubljani,
dne 31. maja 1933.

Razne obče veljavne
odredbe.
317.

Uvoz krompirja v republiko
Češkoslovaško.
Češkoslovaško ministrstvo za poljedelstvo je dovo
lilo za 1. 1933. uvoz krompirja iz Jugoslavije. Da pa bodo
naši izvozniki krompirja pravilno poučeni, s kakimi
pogoji je izvoz mogoč, se objavlja § 10. dotične uredbe
vlade republike Češkoslovaške, ki se glasi:
»Naredba vlado republike češkoslovaške z dne
17. julija 1925. o ukrepih zoper raka na krompirju —
Synchytrium endobioticum.
§ 10.'
1. Prepoveduje se uvoz krompirja iz inozemstva,
okuženega z rakom ali samo sumljivega glede raka, dalja
odpadkov ali delov takšnega krompirja kakor tudi vreč,
košev, zabojev in drugih omotov aH predmetov, ki so
bili. v direktnem dotiku z okuženim zemljiščem ali krom
pirjem; ta prepoved se nanaša tudi na obmejni promet.
2. Razen tega se prepoveduje uvoz krompirja iz dr
žav, v katerih je bil rak ugotovljen. Iz teh držav se
prepoveduje uvoz krompirja tudi v obmejnem dotiku;
izjeme od tèga sme dovoliti v dobro obrazloženih primerih ministrstvo za poljedelstvo v soglasnosti z ministrstvom za trgovino.
8. Izjeme od uvozne prepovedi, odrejene v odstavku 2.; sme dovoliti v poedinih obrazloženih primerih za
krompir določene vrste (sorte) in kakovosti ministrstvo
za poljedelstvo v sporazumu z ministrstvom za trgovino
iz tistih držav, katerih vlade se zavežejo, da bodo pazile,
da se točno izpolnjujejo predpisi o fitopatoloških potrdi

lih (odstavek 6.) pri uvozu v republiko Češkoslovaško,
in s pogoji, navedenimi v odstavku 4., pri čemer odredbe
njegove točke a) niso upoštevne.
4. Uvoz krompirja iz držav, katerih ne zadeva ome
jitev v odstavku 2., se dovoljuje samo, če se pošilja
krompir za sajenje samo v novih omotih, ostali krom
pir [za potrošek (konsum) in industrijo] pa, kolikor se
pošilja v vkladu, prav tako v samo novih omotih, in če
vlada dotične države: a) izjavi vsako leto najkesneje do
konca leta vladi republike Češkoslovaške, da ji ni znano,
da bi se bil pojavil rak na krompirju v njeni državi;
b) pošlje 5 spiskov državnih fitopatoloških zavodov (po
staj) in njih uradnikov, pooblaščenih za izdajanje fito
patoloških potrdil (odstavek 6.) za uvoz krompirja v re
publiko* Češkoslovaško, dalje enako Število pečatnih odtiskov fitopatoloških zavodov (postaj), ki izdajajo ta potrd
! l a \ i n v e n a k e m številu odtiske podpisov uradnikov
dotičnih zavodov, ki podpisujejo potrdila, kakor tudi
vzorce zapornih zalivk (plomb) fitopatološkega zavoda.
5. Spisek držav, iz katerih se sme krompir uvažati,
se priobči vsako leto dotičnim ministrstvom in objavi
v mesecu januarju v službenih novinah republike Češko
slovaške.
6. Vsaka vagonska ali kosovna pošiljka uvoženega
tujega lyompirja (odstavki 2., 3. in 4.) mora biti oprem
ljena s fitopatološkim potrdilom, napisanim n a enem
obrazcu v jeziku tiste države, ki izvaža, in vzporedno
v državnem (uradnem) jeziku republike Češkoslovaške.
To potrdilo mora točno ustrezati predpisanemu obrazcu
(glej prilogo) in obsezati:
A. V zaglavju potrdila uradni naziv fitopatološkega
zavoda in poslovno številko.
B. Izjavo pridelovalca krompirja, potrjeno po občin
skem oblastvu o kraju, kjer se je krompir pridelal.
C. Objavo uradnega fitopatološkega zavode (posfaje),
da kraj, kjer se je krompir pridelal, ni v okolišu, okuže
nem z rakom ali sumljivem take okužbe, in da v katastru
občine, v kateri je krompir pridelan in v okolici 15 km
od tega kraja ni doklej ugotovljen rak na krompirju, da
pa tudi ni suma, da bi se, rak pojavil.
D. Izjavo uradnika uradnega fitopatološkega zavoda
(postaje), ki mora obsezati:
à) Kolikor gre' za krompir, določen za potrošek in
industrijsko predelavo v republiki Češkoslovaški, potrdilo
o tem, da ga je na vtovoritveni postaji pregledal in da
na njem ni ugotovil bolezni raka ali suma te bolezni,
kakor tudi, da je ta krompir bil vpričo njega natovorjen
v zaprt vagon, ki ga je takoj opremil z zaporno zalivko
svojega zavoda, ali da je oddan na železnico ali poŠto
v obliki bale (tovorka) v novih omotih, ki jih je tudi
opremil z zaporno zalivko svojega zavoda; dalje, da je
svojeročno zapisal na potrdilo številko vagona in številko
zalivke vagona ali številke tovornih listov, eventualno
poštnih spremnic in zalivk poedinih omotov.
b) Kolikor gre za krompir, določen zà sajenje v
republiki češkoslovaški, potrdilo o tem, da ga je pregle
dal na kraju, kjer je pridelan, in to preden je bil dejan
v vklad, m da n i ugotovil bolezni raka ali sumljivosti
glede raka tako na tem krompirju, ki se izvaža, kakor
tudi na ostalem krompirju istega gospodarstva, in da so
se uporabili za krompir, ki se izvaža, novi omoti, ki jih
je zaprl in opremil z zalivko svojega zavoda; nadalje,
da je svojeročno zapisal na potrdilo številke tovornih
listov, eventualno i poštnih spremnic in zalivk poedinih
omotov (paketov).'
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E. V dotičnem razpredelku jasen datumski pečat
odpošiljalne postaje, ki mora soglašati z datumskim pe
čatom na tovornem listu.
7. Pošiljatelj mora označiti na tovornem listu, odnos- •
no na spremnici: a) številko fitopatološkega potrdila in.
naziv fitopatološkega zavoda (postaje), ki je izdal po
trdilo; b) da je fitopatološko potrdilo priloženo k tovor
nemu listu, odnosno k spremnici.
8. Krompir, ki se uvozi po železnici v republiko
Češkoslovaško, mora biti opremljen z direktnim med
narodnim tovornim listom s postaje svojega izvora do
namembne postaje v republiki Češkoslovaški. Uvoz
krompirja iz prekomorskih držav ali po rekah dovo
ljuje v poedinih primerih ob izvestnih pogojih mini
strstvo za poljedelstvo v sporazumu z ministrstvom za
trgovino.
9. Carinarnica zavrne sprejem pošiljke tujega krom
pirja, če ta ni opremljena s fitopatološkim potrdilom, ali
pošiljke, izključene po odstavku 1., kolikor pa ni izje
moma dovoljen uvoz po odstavku 3., tudi iz* držav, ozna
čenih v odstavku 2.; zavrnitev sprejema pošiljke se zaznami na tovornem listu. ,
10. O pošiljkah tujega izvora, opremljenih s predpi
sanim fitopatološkim potrdilom, mora dotična postaja ali
pošta, ko prispejo na mejo, brzojavno obvestiti pristojno
fitopatološko postajo in prejemnike blaga.
11. Pošiljke krompirja v teži nad E>0 kg se smejo
propustiti samo po obmejnih carinarnicah, določenih
v § 16., pošiljke v teži 50 kg in manj pa tudi po notranjih
carinarnicah na sedežu poskusnih in kontrolnih postaj.
12. Poskusna in kontrolna postaja odpošlje vsekakor
in najkesneje v 24 urah po dobljenem poročilu svojega
organa v dotično carinarnico, ki ugotovi vpričo carin
skega uradnika in železniškega ali poštnega organa,
eventualno tudi prejemnika blaga, ali je zalivka fito
patološkega zavoda (postaje) na vagonu ali na poedinih
tovorkih (balah, paketih) prava ali nepoškodovana in ali
ustreza fitopatološko potrdilo po vsebini in obliki točno
odredbam .odstavka 6.
*
13. Pošiljke tujega krompirja z neustreznim fito
patološkim potrdilom ali potrdilom, ki se o njem opra
vičeno sumi, da nekateri zahtevani podatki ne ustrezajo
resničnosti, mora carinarnica na osnovi zapisniškega
mnenja organa poskusnega in kontrolnega zavoda öd
sprejema zavrniti. Zavrnitev se mora zaznamiti na tovor
nem listu.
14. Če ustreza fitopatološko potrdilo predpisom prej
šnjih odstavkov tega paragrafa, odvzame kontrolni organ
vpričo železniškega ali poštnega organa, ob stroških po
oblaščenega prejemnika blaga od pošiljk v tovorkih s
poskušnjo na preskok najmanj 10%, pri čemer mora
ugotoviti, ali so uporabljeni novi omoti; pri krompirju,
natovorjenem brez omotov, pa odvzame najmanj 10 vzor
cev in izvrši nadroben pregled in preizkus krompirja,
ali ni okužen z rakom ali te okužbe, sumljiv. Kontrolni
organ je upravičen, odvzeti za nadaljnje preizkušanje
v laboratoriju brezplačno sorazmerno število košev, even
tualno tudi vzorec zemlje. Odvzem vzorcev zaznami kon
trolni organ na tovornem listu. .
15. Če se s pregledom ugotovi rak ali se ugotovi,
da so uporabljeni stari omoti, odkloni carinarnica na
osnovi zapisniške izjave kontrolnega organa propust'

pošiljke in označi to na tovornem listu, odnosno na
spremnici.
16. Če se kontrolnemu organu z razlogom vidi opra
vičen sum, da je rak, odkloni carinarnica propust po
šiljk tako dolgo, dokler ne ugotovi kontrolni organ z na
daljnjim preizkušanjem njene pravilnosti, in da nato s
posredovanjem poskusne in kontrolne postaje dovolitev
za propust blaga.
17. O. uspehu pregleda sestavi kontrolni organ za
pisnik, ki ga obenem podpiše tudi organ dotične carinar
nice, eventualno tudi prejemnik blaga.
18. Kontrolni organ označi na carinskih listinah in
na tovornem listu uspeh kontrole, in sicer: >Ni zadržka
zoper carinski propust« ali »Se ne sme propustiti,
k e r . . . « , in navede razlog, podpiše in pritisne pečat
zavoda.
19. Zapisnik, in fitopatološko potrdilo mora poslati
carinarnica takoj ministrstvu za poljedelstvo; prepis za
pisnika pa pošlje kontrolni organ poskusni in kontrolni
postaji.«
Iz pisarne kmetijskega oddelka kraljevske banske
uprave Y Ljubljani, dne 7. junija 1933.; III. No. 4268/1.

318.

Razne objave
iz „Službenih novin".
Številka 94 z dne 27. aprila I t
Z odlokom ministra za promet z dne 28. marca 1933.,
P. t. št. 24836, so n a p r e d o v a l i : za p. t. uradnike VIIT.
položajne skupine pri pošti in telegrafu Ljubljana 1:
Jurjavčič
Alojzij,
Ar k o K a r e l ,
Erker
J u l i j in P r i s t o v š e k S t a n k o , p. t. uradniki IX.
položajne skupine; zar arhivskega uradnika VIII. polo
žajne skupine pri dravski direkciji pošte in telegrafa v
Ljubljani. F r a n k P a v l a , J a k o p i n F r a n c in
K e r m c M a r i j a , arhivski uradniki IX. položajne
skupine iste direkcije; za praktičnega tehnika VIII. po
ložajne skupine pri mestni p. t. sekciji Ljubljana1 F u r l a n A l o j z i j , praktični tehnik IX. položajne skupine
iste sekcije; za p. t. manipulante VIII. položajne skupine
pri pošti in telegraf ii Ljubljana 1 H a u p t m a n J o ž e f ,
L a d s t ä t t e r K a r l in R o z m a n V i k t o r ; pri
pošti in telegrafu Bled 2 P a v l i n J o s i p ; pri pošti
in telegrafu Ljubljana 1 H u d a l e s A n k a io J e 
l o v še-k I d a ; pri'pošti in telegrafu Maribor 1. K o 
r e n i n i E r n a ; pri: pošti in telegrafu Maribor 2 B e r n o t Z o f i j a j ' p r i pošti in telegrafu Ptuj R i b a r i č
S t o j a n k a ; pri pošti in telegrafu Radeče pri Zidanem
mostu D r o b n i č M a ni j a ; pri pošti in telegrafu Sre
dišče ob Savi S t o k P a v l a ; pri pošti in telegrafu
Škofja Loka K r a m a r A n a . ; pri pošti in telegrafu
Šoštanj K a r n o v š e k ' A n g e l a , vsi p. t. manipulanti
X. položajne skupine istih pošt in telegrafov; za arhiv
ska uradnika IX. položajne skupine pri dravski direk
ciji pošte in telegrafa v Ljubljani R a z n o ž n i k K r i 
s t i n a in A v š i č F r a n č i š k a.

Izdaja kraljevska banska ;uprava Dravske banovine: njen predstavnik In urednik': Pohar Robert .»LJubljani.,.
liska in zalaga: Tiskarna >Merkur<s.Ljubljani; njen predstavnik; Qtmàr Michâlek v LJubljani.
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Priloga k 49. kosu. IV. letnika z dne 17. junija 1933.

Razglasi osrednje vlade

Razglasi kraljevske
banske uprave

Razglas o tečajih listin,
izdanih na zlato ali tujo valuto,
veljavnih od 15. junija 1933. dalje.
Ker se vrednost listin, izdanih na zlato
ali tujo valuto, proti dinarju izpreminja, je
zaradi pravilnega 'pobiranja take po zakonu
o taksah in zaradi odrejanja pristojnosti pri
razsojanju, določil g. minister za finance z
v
odločbo bjfcj n. 72.348 z; dne Л0. junija
1933. nastopne tebaje, po katerih se morajo
vse listine, ki se. «lase na zlato ali na tujo
valuto, preračunavati na vrednost dinarja,
ter se morajo po tem znesku pobirati takse
po zakonu o taksah 4n, odrejati pristojnost
pri razsojanju:
. . . , , ,
1 napoleondor . • V ,. . Din
1 turška lira .. . . , ,
t angleški funt-. ; , .
1 dolar i. . . . . .. .
1 kanadski dolar . . . .
1 nemška zlata marka . .
l;zlat' zlot..., ;;••;• . . . ,
1 avstrijski ailing ,. .• t -t*
1 belg , .. i ,,

,• .

,

t

l.pengö . . ,., ., . ., »:
1 braziljski milreis . . ,
1, egiptovski' funt
. . .
1 uruguajski pezos'. . : »
1 argentinski pezos : .• ' ,
i turška papirnata lira •
100 albanskih frankov',' • .
100 zlatih trancoskih fr. r .
100 francoških . frankov.'.. .
100 švicarskih"fra'nk'ov . . .
100 italijanskih lir . . -. .
100 nizozemskih goldinarjev
100 romunskih,, lejev,.. . ,
100 bolgarskih ;levòv' -'.' '.;''.•
100 danskih biplfru:•. . ч U:
100. švedskih k «on .:... . : .
100 norveških kron;'... ,. , .
100 pezet ;'. ' '."''•"• . . »:
100 drahem ''. :' . . • . '
100 češkoslovaških kron . .
100. finskih mark ' . •.... .
100 letonskih l a t . . . . .

218*60
249'194-60
47-50
18-80
6-40
6-90
8-9'6-80
199'б0
16'11'—
28'1093'—
lllOv226'60
Ш0-—
300'2814-—
34'—
40'870-1003-986-491'—
88-80
171-86'—
1107-—,

Tem kuržooi!, ki veljajo za Cas od 16.
junija 1933., se inora do nadaljnje odredbe
dodati Se 26*4%' na ime.>prima<. uporabljati pâ ве morajo tudi v nastopnih prime
rih:': • *' 'v:.-;:;:. •
.
••
-, •
1; ko se sprejema kovano zlato — napoleondori in zlate turške lire — pri državnih
blagajnah ob plačevanju davkov in drugih
državnih dohodkov;
2. ko ; se pobirajo pristaniške takse, o
Semer izda ođdelek za davke potrebna na
vodila;,, • ,
8;,kot obračunavam! tečaji za ahgažlranle
io potro&i)e pò ргогабтпи za leto 1Ö88./34.
pri vseh držav, izplačilih v tujih valutah:' in
4. ko se'sprejemajo'za kavcijo obveznice
naših povojnih, državnih zunanjih posojil v
zlatu, 7%no in 8%no Blaire & Comp, in
1%, -Državne hipotekarhe banke, emitirane
y Nèwyorku, za preraSunavanje
dolarjev v
dinarje.
Ј,'?.'.'/il", i ч — -i; ;
l i ministrstva »a finance v Beogradu.
(»?lu?ttj nbVi« % dne 14. јипЦа 1983/, št. 131.)
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Pregled nalezljivih bolezni
v Dravski banovini
'

o d 1. Junija d o 7. j u n i j a 1933

Po naredbi ministrstva za narodno zdravje
S. br. 4948 z dne 21. marca 1930.

Si es

£8
o.»

Skupina tifutnih bolezni.
Brežice
.., •;
1 2 — — 3
Celje
8
8
Celle (mesto) . . . . . .
2 —
2
Qornjjgrad . . . . . . . .
1 — — — 1
Kamnik . . . . . . . . .
— 1— — 1
K r š k o . . . . , , , . » . , —. 1 —. — 1
Laško
1 — — — 1
Ljubljana (srez) . . . .
8 — 1 — 2
Ljubljana (mesto) . . .
4 3 2 — 6
Llutmme . . .
....
1— 1— —
Maribor desni breg , •
2 1 1 — 2
Maribor levi breg . . - .
! — — — l
: Radovljice . . . . . . .
1 — 1 — —
Slovehjgradeo . . . . » .
3 — — 1 2
Vsega
24
Griža. — Dysenteria.
Radovljica

• t • • • • •

—

-1|.-

—

Vsega . . .

—

ll-

T -

1
1

Skrlatinka. — Scarlatina.
3 2 _
Brežice . . . . . . . . . .
5
Celje
7 — 1 —
6
Dolnja L e n d a v a . . . . .
8
3
— ~
Kamnik
13 3 — 1 16
Krško . . . . . . . . . . .
1 — — — - 1
Litija
« » . . », • 1 1 — —
2
Ljubljana (srez) . . . .
2 4 ' 1 ;— 6
Ljubljana (mesto) . • .
7 7 3 — 11
Ljutome) . . . . . . . . .
8 —. 2 —
1
8 — 8 — —
Maribor levf.breg . . .
Novo mesto . . . . . . . — 2 —
2
4 — — —
4
Prevalje
. . . . . . . .
Ptuj . . . . . . . . . , . ,
1 — — —
1
Slovenjgradeo . . . . . .
1 — 1 '— —
Vsega , . . 49 19 11 1 66
•

—

OSpiee. -

_

^

•

Morbilli

Brežice

-ГП-1Vsega

Kroevita odrevenelost, — Tetanus.
Brežjcj . . . . , . * . . . . , 1
Maribor levi breg
Šmarje pri Jelšah

Узвва . • . 1 4

1џ

S«!

S3

Davica. — Diphteria et Croup.
Brežice . . . . . . . » » 2
1
Celje . .
2
Črnomelj . . • • • • * »
Kamnik.
2
Kranj . . . . . . . . . .
1
Kočevje « . • ,
2
Konjice . . .. .. .t . . . . .
1
Krško
Laško
» . . > 61
Litija . . . . . . » • » »
Logatec . . . . . » » » . 1
Ljubljana (srez)
. ». 6
Ljubljana (mesto) . » . 6
1
Ljutomer . . . . . . . . .
4
Maribor desni breg . .
Maribor levi breg , . . '6
1
Maribor (mesto) . . . .
1
Murska S o b o t a . . . . . .
1
Novo mesto . . . . . . .
1
Prevalje . . . . . . . . .
1
Ptuj ..•••..'«.».».-.
3
Šmarje pri Jelšah . . . .
48
Vsega

3

1 —

3

—
1

2 1 —
— — 1
— 3 —

4
1
2
3
1
1
8

1 1 ^_
3 — —
1 — —
3 1 _
5 2 —
— 1 —
1 — —
1 — —
1 1 —
1 1 —
2 1 1
ti 14 2*

2
1
1
8
7
1
6
9
2
2
1
1
3

Nalezljivo vnetje moiganoT.
Meningitis cerebrospinalis epidemie«.
Brežice . . . . . . <
Dolnja Lendava . 1
Maribor levi breg • d 1 - 1
Murska Sobota . . . . . 1 •! - - 1 Vsega . .'•.
3| l i l
il

"H- 1-1. -

gen. — Erysipelas.
Brežice . . . . . . . . . . — 1
2 —
Celje . . . . . . . . . . .
1
Celje (mesto) . . . . . .
črnomel'
........ — 1
1
Dolnja Lendava . . . . .
1
Gornjigrad . . . . . . . .
Litija . . . . . . . . . .
1
Ljubljana (mesto) . . .
1, 1
1
Ljutomer . . . . . . . V »
1 1
Maribor levi breg . . .
Murska S o b o t a . . . . . .
1
i —
Prevalle . . . . . . . . .
1 —
Ptui
i —
Slovehjgradeo
1
Šmarje pri Jelšah
1
Vsega . . t 13 /'*
Hripa —
Brežice .
Črnomelj
Kočevje

<i § . . . »

Vsega

1
2

— — 1
— *1" 1
1
1
1 —
1
1
1
1 —
— — 2
— r1
— — 1
1 —
1
1
6

1 ll

Grippe
— 1 — 1
1 — 1
1
8 — 3 —
4 1 4 1

Otročična vročica. — Sepsis
puerperale.
Шја . . . . . . . . • • » — 1 . —
Maribor levi breg . . .
1 — — —
Novo mesto . . . . . . .
1 — — —
Prevalje, . . . . . . . . .
1 — — ;—
-KIM J ' § • • • • •
•• . . .
1 — —
8 2 — —
Vsega . . .
'

—

•

6
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županstvu in Župnem UTadu. Poglavitni
pogoj podelitve je vselej^ da je prosilec
S г ez
sam kakor tuđi njegovi starši neómade"•S
IS ževanega življenja;
2. rojetni (krstni) list,
3. domovinska list in
Otrpnjenje tilnika. — Poliomyelitis
4. ubožno izpričevalo.
Prošnje_ ki .niso opremljene po nave
acuta.
denih preäpistih, nadalje prošnje, ki jih
-11—1 1 —
Celje
1 .vlože prosilci prepozno, se ne bodo upo
Litija
števale.
1
Vsega . ..., • 2 | - | 1 —
Kraljevska banska uprava Dravske ba
Kraljevska banska uprava Dravske
novine v Ljubljani,
d n e 30. maja 1933.
banovine v Ljubljani, (
Po pooblastilu bana,
dne 10. junija 1933.
načelnik-prosvetnega oddelka: .
#
Mazi s. r.
1514—3—3
IV. No;: 7207/2.
%
VIII. No. 417/2.
1585-2-4

4

Razglas.

Razglas.

Razpisujem 2 mesti ustanove pokoj
nega Alojzija Korzike, za vrtnarske va
' Kirbiš Josip v Celju je zaprosil za
jence letno po Din 1500'—'. Obe mesti odobritev tovarne kvasa, ki jo namerasta omejeni na drugo in tretje leto va- ;va prirediti z adaptacijo- zgradbe v Ce
jehčeve učne dobe s pristavkom, da se lju, Ljubljanska cesta št. 2. Podrobno
podeli ustanova vajencu šele ob začet sti so označene v načrtih in tehničnem
ku drugega leta njegove učne dobe in ;opisu.
da mu. ostane do konca triletne učne do
'O t e n r projektu se na podstavi §§
be. -Ce; po preteku tè učne dobe n e 110. in 122. ob. z.? §§ 84., odst. ,2.,
opravi štipendist yrtnaTskega izpita z 89., odst. 3., gradb.. z., zadevnih cest
zadovoljivim uspehom, nima več pravi* nih predpisov in § 73.. i si. z. u. post.
ce nadalje uživati ustanovnega mesta. razpisuje -komisijski ogled na kraju sa
Vajencu, ki je opravil ta izpit pravo mem in obravnava
časno, to je takoj po preteku dobe, z
n a petek 30. junija t. 1.
'•'..{
zadovoljivim uspehom, *n* kii'se hoče iz- s sestankom komisije ob . 10. dopoldne.
, рорршШ v trgovski vrtnarski.stroki.ter
Interesenti se obveščajo^ da so-načr
nadaljevati strokovno izobražanje v inot
i
nameravane n a p r a v e razpoloženi; do
zemstvu, se more podeliti ta ustanova
dneva
komiìsijske, obravnave- pri podše zâ. nadaljnje tretje leto, toda le na
!
podstavi, potrdila inozemskga delodajal- pisanem uradu na vpogled, s pozivom,
da
morebitne
ugovore
vlože do dneva
ca, da je nastopil službo. Dokazati pa
obravnave
prikraljevski
banski upramorà s potrdilom svojega delodajalca
inozemca vsake tri mesece, : da se do- vi, na d a n . obravnave pa v roke vodji
stojno vede v službi, da s e pridno bavi komisije. Poznejši ugovori se ne bodo
z vrtnarstvom in da napreduje v stroki. upoštevali, temveč,-se; bo o projektu od
ločilo brez ozira nanje, kolikor n e bo
Ustanova se izplača polletno, in sicer javnih zadržkov.
.''''•
meseca januarja in meseca Julija vsake , Kraljevska banska uprava Dravske t
ga leta za nazaj.
':
banovine v Ljubljani,
Pravico do t e ustanove imajo:. ',UV
dne ,13. ..junija 1933. •
1. sinovi ustanovnikovega sorodstva;
1544^3—à
. 2. če teh ni, ubožni sinovi • trgovskih V. No 77/28L •'
vrtnarjev v Dravska -banovini, ki so čla
ni zadruge trgovskih vrtnarjev;
Kraljevska b a n s k a uprava Dravskej
3. če teh ni, ubogi sinovi vrtnarjev iz
Dravske banovine, ki niso - člani zadruge banovine v Ljubljani razpisuje J!a oddatrgovskih vrtnar jev ' za Dràvskp , bano- jo regulacijskih del na Muri v obmejni
progi za b. 1. 1933/34 prvo javno pisvino;
4. če ni takih prosilcev, se more po meno ponudbeno . licitacijo n a dan
4. julija 1933. oh 11. nri dop.
deliti ustanoVa prosilcem sinovom čla
;v
prostorih
hidrotehničnega odseka teh
nom zagrebške ali beograjske zveze tr
ničnega oddelka v Ljubljani, Stari trg
govskih vrtnarjev in ..,.-./
5.: če ni nobenega kvalificiranega pro 34/11. Pojasnila in ' t>ohudbehd pripo
silca pod 1. do 4., se podeli ustanova močki so, na vpoglèd - med uradnimi
ubožnemu prosilcu, I d ' se izkaze, da, iz •urami v posami hidrotehničnega odseka.
Ponudbe naj se glase v obliki popu
veselja goji vrtnarstvo.
Podeli tvena pravica pripada zadrugi sta v odstotkih , (tudi z besedami) na
trgovskih vrtnarjev za Dravsko bano vsote odobrenega proračuna, ki znaša
vino.' '-;••'
..••-••'• •'•••'*- •!•-'879:800-—Din. Podrobnosti razpisa W razvidne iz
Prošnja naj se vloži .pri kraljevski
banski. upravi Dravske banovine, odde razglasa o licitaciji v >Službenih novinah< in n a raaglaeni deski tehničnega
lek IV., najkesneje do dne 10. julija oddélka.
..
,
1988.
Kraljevska banaka uprava Dravske
Prošnji je treba priložiti:
• - ' banóvinej
!:."
1. nravstveno izpričevalo prosilčevo .in
v LJubljani, dne 10., junija 1033.
njegovah staršev, potrjeno po pristojnem !

Razglas o licitaciji.

' 1559

VI. No. 13106.

Izprememba v imeniku
zdravniške zbornice za
Dravsko banovino.
D r . D i v j a k š t e f a , zdravnik-vo»
lonter, Studenec, pri Ljubljani, in
D r . K u r a I t M a r i j a, zdravnikvolonter v Ljubljani, sta vpisani.v. ime
nik zdravniške zbornice za Dravsko
'banovino. • '" '
; Kraljevska banska uprava Dravske
banovine ••,
i ,, v Ljubljani, dne 6. junija 1933.

Razglasi sodišč
iit sodnih oblastev
'II P 8/33.
•
•

•:"•••• 1581

"••••••••

:

• - O k l i c ; - -

/-

i Tožeča stranka Dr. Visenjak Alojz, •
odvetnik v Ptuju, je vložila proti to;ženi stranki' ' P e r n e k Roži, posesthiçi v
Novi vasi pri Ptujü, sedpj 'neznanega
bivališča, radi 2-795 Din 50 p s prip.
k opr. št. II F 8/33 tožbo, i : •
.
Narok za ,.ustno. razpravo se je'dolo»čir na 17. avgusta- 1933 ob: K9. uri
pred tem sodiščem v »obi št. 12 razpfavna dvorana- (civilno sodišče).
Ker je bivališče tožene,..stranke ne
znano, se postavlja Pernek '.Ivan,, po
sestnik v Novi vasi pri Ptuju,, za skrb
nika,; ki jo 'bo ] zastopal n a ..njeno •ne
varnost in stroške,. .dokler n e .nastopi
samä ali ne. imenuje. pooblaščenca. ;
Sresko sodišee v Ptuju, odd. II.,
"'. '.. dne 9: junija;.'. 1938.!,• •' ' : :,\'
r;
ste
'./.'.'
Og 4/33^-2. ".. '.-•,'
i.
1565

Uvedba postopanja za
• Proglasitev mrtvim.
Sepetavc Mihael, roj. ( Ш julija 1879,
v Bukovju, pristojen v občino Bizeljsko,
biwši delavec in cerkovnik v Bukovju, ,
je odšel 16. avgusta 1916. k vojakom :
v Celje ter ni od 16. novembra 1916. ia'
laškega bojišča nobenega glasu o > njem.
Ker je potemtakem smatrati, d a bo
nastopila' zakonita domneva smrti v
smjšlii :,§ li .zale. z, d n e , 18. marca 1918' '
št. 128' drž. 'z,, ; se uvaja ,na prošnjo. Še- :
petàve Ane, najemnice v Bukovju, pt> ,
stopanje .za.;,proglasitev, mrtvim, ter. s e
izdaje .poziv, d a s e o -, pogrešancu po- ,i
roča sodišču. ;
\
i Sepetavc Mihael se poziva; da se
«glasi pri podpisanem soaiišču a l; i ' d r u 
gače da''kako'Veisr o sebi'." ' 'P o 1. januarju ,1934 bo sodišče na
^óvijaió'' prošnjo': pdlöcü,o o proglasiitvf i ;
тгЦт.',,.... •:..;. , ,,:i..', j..., ,;.._ .. .,..,,';-,.,
Okrožno eodjgče v Celju, odd. L,
? .•'..• •< d n e 13; maja.1938.
.

-

;

: • , • : • . . . • »

. , - .

R 89/33^-2

•

;

• • • ;

i

*

^' ; :;. '•

-

.

•

.

-

/

;

'

"• .•
' •;

< • • • • • ; •

ti

• • • ; * :

;.;f.':;lB$tf ;

Amortizacija.'

;:

•• Na. prešnjo Stariča Franceta, posest.
sina na.Mrzli Luži št» ;7,. se uvaja posto-.)
panje za airiortižagijo izgubljene vloz:

Ш
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ne knjižice Posojilnice v Trebnjem r. z.
z n. z. št. 3982, glaseče se na ime Starič Franc in vredne 17.268 Din 65 p.
Imetnik te knjižice se • pozivlje, da
uveljavi svoje pravice v šestih mesecih,
ker bi se drugače po tem roku izreklo,
da je ta vložna knjižica brez veljave.
Sresko sodišče v Trebnjem, odđ. L,
dne 12. junija 1938.
%
E 1149/32—11.
1573

I 19733/10.

1562

Dražbeni oklic.

Dne 21. j u l i j a 1 9 3 3. dopoldne
ob e n a j s t i h bo pri podpisanem so
dišču v sobi št. 3 dražba nepremičnin:
zemljiška knjiga Koprivnik, vi. št. 139
in 174; zemljiška knjiga Hrib, vi. št. 160
in 164; zemljiška knjiga Rajhenau, vi.
št. 158 in 164; zemljiška knjiga Brezje,
vi. št. 25 in 42, hiše št. 88, 87 in 88 s
skednjem, parna žaga s strojnico, vse
v Koprivniku, ter zemljiške parcele in
Ustavitev dražbenega
solastninske pravice.
postopanja.
Cenilna vrednost: Din 220.645-24.
Zahtevajoča stranka Posojilnica v
Najmanjši ponudek: Din 147.1O0-—.
Konjicah, zavezana stranka Javornik
Varščina: Diin 22.065-—.
Karl in Terezija, radi Din 259-23,
K nepremičnini zemljiška knjiga Ko
Din 423-33. in Din 259-65 s prip..
privnik, vi. št. 139, spadajo naslednje
Izvršba' z dražbo žavezancevjh nepre pritikline: 1 lokomobila, polnojermenik,
mičnin: zemljiška knjiga k. o. Božje, benečanski jermen in več različnega
vi. št. 14, ki jo je dovolilo, to sodišče s orodja, v cenilni vrednosti Din 152.164.
sklepom E 1149/32, E ЗШ/ЗЗ in 1.35/33,
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
бв. ustavlja.
,ja priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
Sresko sodišče v Konjicah, odd. II.,
sicer bi sg ne mogle več uveljavljati
doe 18. maja 1933. •
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
E 766/82
1578 ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
Dražbeni oklic.
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
Dne 17. julija 1933 ob pol 9. uri bo sodišča.
na mestu samem v Serdici dražba ne
Sresko sodišče v Kočevju,
premičnin: hiše, njiv, travnikov itd.,
dne 9. junija 1933.
zemljiška knjiga Serdica, vi. št. 55, 447,
*
470, 529, 549, zemljiška knjiga 'RogaT.
I 17)33-6
1553
dovei, % -vi. -st. 298. '
Skupna- cenilna vrednost: 171.985-—
Dražbeni oklic.
Dan.
Dne
21.
juliija 1933. dop. ob 10. uri
Pritikline ni'.
bo pri podpisanem sodišču v sobi št. 3
Skupni najmanju
ponudek:
Din dražba nepremičnin: zemljiška knjiga
114.657-60.
Vrh, vi. št. 65.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
Cenilna vrednost: Din 10.663-88.
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe, - Vrednost pritikline: Bin 1575-—.
Najmanjši ponudek: Din 7110-—.
Bicer bi se ne mogle več uveljavljati
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,.
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se. opozarja na đražbeni benem naroku pred začetkom dražbe,
oklic, ki je nabit na uradni deski tega sicer bi se ne ч mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
sodišča.
ki je ravnal v dobri veri.
Sresko sodišče v.Murski Soboti,
V ostalem se opozarja na dražbeni
dne 13. junija 1933.
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
4
*
Sresko sodišče v Kočevju,
E Va 6421/32—в.
1569
dne 9. junija 1933.

Dražbeni oklic.

, Dne 2 0. j u l i j a 1 9 3 3 . dopoldne
ob o s m i h bo pri podpisanem sodišču
v sobi št. 16 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga k. o. Gradiško predmestje,'
v.l. št. % 260.
Cenilna vrednost: Din 40.000-—.
Pfitiklin ni.
Najmanjši ponudek: Din 26.667*—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v Škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Sresko sodišče y Ljubljani, odd. Va.,
dne 27. mäja'1933.

*

•

'

•

•

•

^

È 185/33—9.

1519

Dražbeni oklic.
Dne 25. j u l i j a 1933. dopoldne ob
d e s e t i h bo pri podpisanem sodišču
v sobi št. 4 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga k. o. Pirešica, vi. št. 141.
Cenilna vrednost: Din 102.536-40.
- Vrednost pritikline: Din 234-—.
; Najmanjši ponudek: Din 68.513-60.
; Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
; V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
. Sresko sodišče v Celju,
dno 27. maja 1933t

E 181/33-7.

1460

Dražbeni oklic.
Dne 2 6. j u l i j a 1 9 3 3. d o p o l 
d n e o b d e v e t i h bo pri podpisa
nem sodišču v sobi št. 19 dražba ne
premičnin: zemljiška knjiga Javorje, vi.
st. 112.
Cenilna vrednost: Din 11.813-60.
Vrednost pritikline: .Din 14-—.
Najmanjši ponudek: Din 7.885-08.
Jamčevina: Din 1.182-76.
Pravice, ki bi ne pripuščale drazoe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se De mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Sresko sodišče v Šmarju pri Jelšah,
dne 12. maja 1933.
*
E 942/32—11.

1413

Dražbeni oklic.
Dne 2 6. j u l i j a 1 9 3 3 . dopoldne
ob d e v e t i h bo pri podpisanem so
dišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin:
zemljiška knjiga Primskovo, vi. št. 44,
(pare. št. 61/2 hiša).
Cenilna vrednost: Din 17.000-—.
Najmanjši ponudek: Din 11.334-—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri.dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Sresko sodišče v Kranju,
dne 22. maja 1933. .
*
E Va 4189/32—14.

1555

Dražbeni oklic.
Dne 27. j u l i j a 1933. dopoldne ob
o s m i h bo pri podpisanem sodišču v
sobi št. 16 dražba nepremičnin: zemlji
ška knjiga k. o. Grosuplje, vi. št. 270,
301, 372.
.Cenilna vrednost: vi. št. 270 Din
39.000--, vi. št. 301, Din 750--, vi.
št. 372, Din 1.530-—.
Vrednost pritikline: Ddn 3.000-—.
Najmanjši ponudek: vi. št. 270, Din
26.0O0--, vi. št. 30.1, Din 500--, vi. .
št. 372, Din 1.020-—.
_ Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri
dražbenem naroku pred začetkom
dražbe, sicer bi se ne mogle več uve
ljavljati glede nepremičnine v škodo
zdražijelja, ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Sresko sodilče jr Ljubljani, odd. Va.,
dne 2. junija 1933.

#
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1552

Dražbeni oklic.
Dne 27. julija 1933 dopoldne ob deseti uri bo pri podpisanem Sodišču v
sobi št. 7 dražba nepremičnin: zemlji
ška knjiga Murski vrh— Zasadi, vL
štev. 284.
Cenilna vrednost: Din 7393-40.
Najmanjši ponudek: Din 4928*94.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Sresko sodišče v Gornji Radgoni,
dne 3. junija 1933.
*
I 42/33—8
*
1549

Dražbeni oklic.
Dne 28. julija 1933. dopoldne ob de
seti uri bo pri podpisanem sodišču v
sobi št. 2 dražba nep>emičnin: zemlji
ška knjiga Mlaka, vi. št. 76.
Cenilna vrednost: Din 40.432-—.
Vrednost 'pritikline: Din 4332-—.
Najmanjši ponudek: Din 3Ô-000"—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
60dišča.
Sresko sodišče Vel. Lašče,
dne 2. junija 1933.
*
E 81/32—13.
1453

Dražbeni oklic.
Dne 3 1. j u 1 i j a 19-3 3. ob d e v e 
t i h bo javna dražba pri podpisanem
sodišču, soba št. 7, zemljišče vlož. št. 58,
k. o, Pameče, obstoječe iz stanovanjske
hiše z gospodarskim poslopjem, svinja
kom in drvarnico, nadalje 1 stavbne,
1 vrtne, 8 njivskih, 3 travniških, 3 pašniških in 2 gozdnih parcel.
Cenilna vrednost s pritiklino vred
Din 80.569-10.
Najmanjši ponudek Din 53.712*73.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja.
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
Sresko sodišče v Slovenjgradcu, odd. H.,
dne 23. maja 1933.

*
E 1913/32-7.

1512

Dražbeni oklic.
Dne 1. a v g u s t a 19бЗ. dopoldne ob
d e v e t i h bo pri podpisanem sodišču
v sobi št. 18 dražba, nepremičnin (hiša,

njiva, gozd): zemljiška knjiga Vescica
vi. št. 1.
Cenilna vrednost: Din 14.331-25.
Vrednost pritikline: Din 40-—.
Najmanjši ponudek: Din 9.559-—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe, si
cer bi se ne mogle več uveljavljati elede
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.
Sresko sodišče v Murski Soboti
dne 29. maja 1933.
*
E 318/81—19.
1564

Dražbeni oklic.
Dne 4. a v g u s t a 1 9 3 3. dopoldne
ob d e v e t i h bo pri podpisanem so
dišču v sobi št. 2 dražba nepremičnin:
zemljiška knjiga Cesta, vi. št. 380, 548
in 606.
Cenilna vrednost: Din 84/684-90.
Vrednost pritikline: Din 2528-—..
Najmanjši ponudek: Din 84.684'90.
Pravice, ki bi .ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem Daroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja.
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem 9e opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Sresko sodišče Vel. Lašče,
. dne 7. junija 1933.

Vpisi v trgovinski register.
V p i s a l e 90 se n a s t o p n e f i r m e :
614.
Sedež: Klane pri Kranju.
Dan vpisa:.27. maja 1933.
Besedilo: F. Okršlar kišama.
Obratni predmet: Izdelava in prodaja
kisa na drobno in debelo.
Imetnik:* Okršlar Franc,' trgovec na
Klancu 43 pri Kranju.
Okrožno kot trg. sodišče v Ljubljani,
dne 26. maja 1933.
Fi 176/33 — Rg VII 122/1.

zanjo kolektivno - na ta način, • da pod
napisano, natisnjeno ali s štampfljko od
tisnjeno besedilo firme pristavita svoja
podpisa poslovodkinja Potnik Terezija
s še enim izmed ostalih dveh poslovodij.
Okrožno kot trg. sodišče v Ljubljani,
odd.. III.,
dne 2. junija 1933.
Fi 212/33 - Kg C V 121/1.
*
616.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 23. maja 1933.
Besedilo: Zagrebačka tvornica cipela
d. d. Zagreb, filiala Ljubljana, ali Za
grebška tovarna d. d. Zagreb, podružni
ca Ljubljana.
Obratni predmet: Izdelovanje obutve
iz kož in »ličnega materiala ter trgo
vanje z vsemi izdelki iz strojene kože.
Družbina oblika:
Tvrdka je podružnica pri akružnem
sudu v Zagrebu od 14. I. 1921. protokoliranega glavnega zavoda enakega
imena, ki je delniška družba, osnovana
na podstavi pravil dne 7. januarja 1921.,
in ima delniško glavnico 2,500.000 Din,
ki je razdeljena na 10.000 polno vpla
čanih na donosca glasečih se deklic,
nominale po 250 Din. • '
Društveno tvrdko podpisujeta dva
člana upravnega' sveta ali en član
upravnega sveta z > enim uradnikom
družbe, ki mu je podeljena prokura. _
Za podružnico' podpisujeta skupno ali
dva člana upravnega sveta ali pa . en
član upravnega sveta in dirigent podruž
nice.
'Upravni svet družbe obstoji iz s e d e 
čih članov: Štern Žiga, industrialec in
generalni ravnatelj, Zagreb, Jurišičeva
ulica'3,
•<•';.
štern Oto, industrialec, Zagreb,. Juri
šičeva ulica 1,
Freund Pavel, industrialec, Zagreb';
Zavrtnica 59,
/ '
:
' Deutsch Robert, Zagreb,'Trg Kralja
!
Petra 2,
'
' '
'
Aleksander Samuel D., industrialec,
Zagreb, Žerjavičeva'' ulica 12.
Za dirigenta podružnice je bil postav
ljen g. Osebik Anton.
Okrožno kot trg. sodišče v Ljubljani,
dne 19. maja 1933..
Fi 145/33 — Rg B III 90/1.

*
*
615.
617.
Sedež: Ljubljana.
i Sedež: št. Vid nad Ljubljano.
Dan vpisa: 7. junija 1933.
Dan vpisa: 16. maja 1933.
Besedilo: Potnik in drug, družba z
Besedilo: Triglavska roža prf"ni čaj,
omej. zavezo.
.
. Obratni predmet: Izdelovanje in pro družba z o. z.
Obratni predmet: Izdelovanje zdravil
daja sadnih sokov, marmelad in destila
cija esenc, sadnih arom ter likerjev.
nega čaja pod znamko »Triglavska ro
Družbena pogodba z dne 30. maja ža« in. njegova prodaja. ; .
1933.
'
,
Družbena pogodba z dne 8. maja
Družba je ustanovljena za. nedoločen №
•" "
1
čas.
Družba je ustanovljena za nedoločen
Višina osnovne glavnice Din 5000*—. čas.
Na to vplačani zneski v gotovini:
.Visokost, osnovne glavnice 5000 Din.
Din 50C0-—.
'
'Na to vplačani zneski v' gotovini:
Poslovodje: Potnik Ivan in Potnik 5000 Din.
Marjan ter Potnik Terezija roj. Ogorevc,
Poslovodje:. Kobald Ferdo, trgovec • v
vsi v Ljubljani, Metelkova ul. 13.
Ljubljalni, Poljanska cesta 13/11., mg.
Za namestovanje upravičen:, Poslo ph. Oblak Josip, lekarnar v Št. Vidu
vodje zastopajo družbo-in .podpisujejo »nad Ljubljano. • . ;'
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Za namestovanje upravičen: Poslo
vodji zastopata družbo skupno lin pod
pisujeta njeno firmo kolektivno na ta
način, da pod napisano, natisnjeno ali
s štampiljko odtisnjeno besedilo tvrdite
pristavita svoja lastnoročna podpisa.
Okrožno kot trg. sodišče v Ljubljani,
odd. III.,
dne 12. maja 1933.
Fi 140/33 — Rg C V 114/1.

*

618.
Sedež: Šmarje-Sap pri Ljubljani.
Dan. vpisa: 27. maja 1933.
Besedilo:. »Roleta-izdelava in prodaja
vsakovrstnih platnenih, tekstilnih in le
senih rolet, družba z o. z.«
Obratni predmet: izdelava in prodaja
vsakovrstnih platnenih, tekstilnih in le
senih rolet.
Družbena pogodba z dne 15. maja
1933.
Družba je ustanovljena za. nedoločen
čas.
Višina osnovne glavnice: 20.000'—
dinarjev.
Na to vplačani zneski v gotovini:
Din 20.000'—.
Poslovodja: Boc Franc, posestnik in
mizar v Šmarju-Sap 16 pri Ljubljani.
Poslovodja zastopa družbo samostojno
in podpisuje za njo samostojno na ta
način, da pod napisano,. natisnjeno ali
s štampdljko odtisnjeno besedilo tvrdke
pristavi svoj podpis.
Okrožno kot trg. sodišče v Ljubljani,
dne 26. maja 1933.
Fi 190/33 — Rg C V 119/1.
V p i s a l e so se i z p r e m e m b e in
dodatki pri nastopnih firmah:

6Ì9.
Sedež: Kranj.
Dan vpisa: 22. maja 1933.
Besedilo: Zadružna gospodarska banka d. d. v Ljubljani, podružnica v
Kranju.
Izbriše še Kavčiču Miljutinu podelje
na Prokura.
Kolektivna prokurâ je podeljena Trefaltu Francetu, prokurjstu tvrdke v
Kranju.
• ' ' "
Okrožno kot trg. sodišče v Ljubljani,
dne 19. maja 1933.
Fi 76/33. — Rg B I 125/62.

1930., posi. št. 8961, se je po sklepu
občnega zbora z dne 13. marca 1933.
spremenila v odstavkih »Drugič«, »Pe
tič« in »šestič«, tako, da se odslej
glasi:
1. odstavek »Drugič«: Obratni pred
met družbe je izvrševanje pleskarske,
sobosliikarske in črkoslikarske obrti, na
kupovanje za to potrebnih sirovia in
orodja;
,
2. odstavek »Petič«: Družba ima ene
ga ali več poslovodij, ki jih imenujejo
družabniki. Po tej pogodbi je postavljen
za poslovodjo družabnik Hlebš Jaikob,
dokler ostane družabnik;
3. odstavek »Šestič«; Družbo zastopa
vsak poslovodja samostojno in podpisu
je tvrdko na ta način, da pod tvrdkino
besedilo, ki je lahko od kogarkoli pisa
no, tiskano ali štampiljirano, postavi
svoj podpis.
Eventualno postavljeni prokurist pod
pisuje tvrdko samostojno na isti način
s pristavkom,
ki označuje prokuro
(PP-)- .
*
". Izbriše se poslovodja S t a r i č Jože,
soboslikar v Ljubljani, Pòt v Zeleno ja-

mo št. 14.
Okrožno kot trg. sodišče v Ljubljani,
odd. III.,
dne 28. aprila 1933.
• Fi 62 — Rg C IV 179/2.
622.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 8. maja 1933.
Besedilo :
Splošna
maloželozniška
družba d. d.
' Izbrišejo se člani upravnega sveta.:
' dr. . Ernest Kraus, Urbas Miroslav,
ing. Ditrich Anton, dr. Miroslav Lukan,
Fran Orehek, Walter Mollier, Kregar
Ivan.
Vpišejo se naslednji novi člani uprav
nega sveta:
ing. Fran Zupančič, industrialec v
Ljubljani, Vošnjakova ulica 15,
Ivan Frelih, posestnik v Ljubljani,
Hilšerjeva ulica,
Peter Šterk, hotelir y Ljubljani, ho
tel »Bellevue«,
dT. Milan Šubic, odvetnik v Ljublja
ni, Tavčarjeva ul. 13,
ing. Ladislav Beve v Ljubljani, Emonska cesta št. 2,,
dr. ing. Gustav Marki, direktor t. 1.
österreichische Siemens-Schuckert Wer
ke na Dunaju XX, Eugerthstràsse 150,

*
620.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 3. junija 1933.
•. Besedilo: Fabrika Manufakture Vuko- in
•
jičič, družba z o. z.
prokurist Mihael Nečemar iz Ljublja
Izbriše se poslovodja F a u d e 11 a ne, Zg. Šiška 219.
Avguštin.
Okrožno kot trg. sodišče v Ljubljani, Okrožno kot trg. sodišče v Ljubljani,
odd. III.,
odd. III.,
dne 5. maja 1933.
dne 2. junija 1933.
: Fi 202/33 ^- Rg C V 1/3.
Fi 84/33 — Rg B III 40/5.
*
*
62L
623.
Sedež: Ljubljana.
Sedež: Ljubljana.
Danvpiea: 10. maja -1933.
Dan vpisa: 22. maja 1933.
Besedilo: Hlebi Jakob, družba z o. z.
Besedilo: M. Spreitzer.
Družabna pogodba z dn© 30. junija

Samostojna prokura je podeljena
Spreitzerju Matku, sinu lastnika tvrdke.
Okrožno kot trg. sodišče v Ljubljani,
dne 19. maja 1933.
Fi 163/33. — Rg A I 168/2.
*
624.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 22. maja 1933.
Besedilo: »Standard« družba z o. z.,
prodaja izdelkov tovarn Carl Pollak
d. d.
Izbriše,se dr. Miličiču Ivu podeljena
prokura.
Okrožno kot trg. sodišče v Ljubljani,
dne 19. maja 1933.
Fi 98/33. — Rg C IV.282/12.
*
625.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: '29. aprila 1933.
Besedilo: F. Terdina.
Izbriše se Kovaču Francetu podeljena
prokura.
•
Prokura je podeljena poslovodji tvrd
ke Adamiču Francetu.
Okrožno kot trg. sodišče v Ljubljani,
odd. III.,
dne 28. aprila 1933.
Fi 65/33. — Posam. II 100/5.
*
626.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 22. maja 1933. .
Besedilo: Združene papirnice Vevče,
Goričane in Medvode d. d. v- Ljubljani,
Izbrišeta se člana upravnega sveta
dr. Volko Kliment in Ivan Korenčan,
vpišeta pa se člana upravnega sveta:
dr. Rekar Ernest, industrialec na Jese
nicah in dr. Kobal Alojzij, odvetnik
v Ljubljani.
Okrožno kot trg. sodišče v Ljubljani,
dne 19. maja 1933.
• Fi 144/33. - Rg B I 121/24.
*
627.
t
Sedež: Spod. Domžale.
Dan vpisa: 27: maja 1933.
Besedilo: Ant. Müller.
Obratni predmet: trgovina z vinom.
Zbog smrti se izbriše dosedanji imet
nik tvrdke Müller Anton ter vpiše kot
prevzemnik in novi imetnik tvrdke
Müller Vinko, trgovec z vinom v Spod.
Domžalah 59.
Besedilo odslej: Vinko Müller.
Okrožno kot trg. sodišče v Ljubljani,
dne 26. maja 1933.
189/33 — Posam. II 117/5.
I z b r i s a l a se j e n a s t o p n a f i r m a :
628.
Sedež: Ljubljana, Dunajska C. 33.
Dan izbrisa: 27. maja 1933.
Besedilo: Franc Pogačnik.
Obratni predmet: trgovina z mešanim
blagom. '
Zbog odložitve obrta in prenehanja
obratovanja.
Okrožno kot trg. sodišče v Ljubljani,
odd. III.,
:
dne 26. maja 1933.
Fi 182/33 - Rg A II 128/2,
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Vpisi v zadružni register.
Vpisali

s t a se n a s t o p n i
zadrugi:

629.
Sedež: Cerknica.
Dan vpisa: 23. maja 1933.
Besedilo: Kmetijska zadruga v Cer
knici, registrovana zadruga z omejeno
zavezo.
Obrat in predmet:
Zadruga ima namen:
a) razipečavati in predelavati kmetij
ske pridelke in obrtne izdelke svojih
udov,
b) oskrbovati svojim udom gospodar
ske, gospodinjske ta obrtne potrebščine
vsake vrste,
.
..
c) ustanavljati in vzdrževati zadruž
na skladišča,
d) nabavljati kmetijske stroje in jih
po soj evati udom,
e) pospeševati sploh kmetijsko go
spodarstvo svojih udov, zlasti s tem,
da:
1. snuje naprave in naredbe v povzdigo kmetijstva in domače obrtd svojih
udov,.
2. daje v gospodarskih zadevah svojim
članom svete,
3. prireja poučne gospodarske shode
in razstave.
Zadružna pogodba z dne 24. aprila
1933.
Vsak zadružnik jamči s evojimi opra
vilnimi deleži in pa z njihovim enkrat
nimi zneskom.
Oznanila se izvršujejo po objavi v li
stu >Narodnd gospodar«.
Načeletvo sestoji iz načelnika, njego
vega namestnika in 5 odbornikov.
Člani načelstva so:
1] Lovko Ivan, posestnik v Cerknici
štev. 8,
2. Znidaršič Mihael, posestnik v Cer
knici št. 9,
3. Kebe Anton, posestnik v Cerknici
št. 57,
4. Mikše Jožef, posestnik v Cerknici
štev. 143,
5. Klančar Anton, posestnik v Cer
knici št. 28,
6. Lovko Janez,, posestnik, Dolenja
vas št. 40,
7. Mele Franc, posestnik v Cerknici
š t 112.
Načeletvo zastopa zadrugo in podpi
suje zadrugo na ta način, da se podpi
šeta dva člana načelstva pod zadružno
tvrdko.
Okrožno kot trg. sodišče v Ljubljani,
dne 5. maja 1933.
Fi 83/33 — Zadr. X 360/1.
*
630.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 23. majs 1933.
Besedilo: Gradbena hranilnica in po
sojilnica, registrovana zadruga z ome
jeno zavezo.
Obrat in predmet:
Zadruga bo:
1. pospeševala varčevanje svojih čla
nov in nečlanov s hranilnimi vlogami |
2. nakupovala stavbišča in gradbeni
material za gradbo, raznih objektov
svojim članom;

3. dajala posojila svojim članom po
nizki obrestni meri za:
a) zidavo stanovanjskih hiš,
b) prezidavo, dozidavo in izboljšanje
raznih objektov,
c) zidavo obratnih in gospodarskih
poslopij,
d) razbremenitev posestev in izpla
čilo dediščine;
4. prirejala poučna predavanja;
5. izdajala po možnosti svoje glasilo;
6. dajala svojim članom potrebna po
jasnila in navodila v vseh gospodarskih
vprašanjih.
Zadružna pogodba z dne 29. aprila
1933.
Vsak zadružnik jamči s svojimi opra
vilnimi deleži in pa z njihovim petkrat
nim zneskom.
Oznanila se izvršujejo po objavah na
razglasni deski v poslovnih prostorih
zadruge.
Načelstvo sestoji iz predsednika, pod
predsednika, tajnika, blagajnika in ene
ga do dveh odbornikov.
Člani načeTstva so:
Gregorio Alojzij, p. t. direktor v p.
v Ljubljani, Poljanski nasip 14,
Bezlaj Stane, priv. uradnik, Vel. čol
narska ul. 15,
Šilovinac Ernest, priv. uradnik, TVstenjakova 15,
Bartol Ivan, posestnik, Glince I/6j
Lah Ignacij, oficir v p., Ahacljeva
cesta 10.
Za zadTugo podpisuje načelstvo na ta
način, da se pod natisnjeno, napisano
ali s štamipiljko odtisnjeno besedilo fir
me zadruge podpišeta po dva člana na
čelstva ali pa en član načelstva in od
načelstva za sopodpis pooblaščeni urad
nik zadruge.
Okrožno kot trg. sodišče v Ljubljani,
dne 19. maja 1933.
Fi 93/33. — Zadr. X 357/1.
V p i s a l e so se i z p r e m e m b e in
dodatki pri nastopnih zadrugah:
631.
Sedež: Dol. Logatec.
Dan vpisa: 31. maja 1933.
Besedilo: Mlekarska in sirarska za
druga logaška, registrovana zadruga z
omejeno zavezo v Dol. Logatcu.
Iz-brišejo se člani načelstva de Glena
Anton ml., de Gleria Anton star., Mihevc Ivan, Dolenc Jernej in Leskovec
Valentin, vpišejo pa se člani načelstva:
Istenič Franc, Gor. Logatec 42, na
čelnik;
&k varca Jože, Martin j hrib 17, podnačelnik;
Tomazin Vinko, Kalce 6;
Maček Jože, Brod 20, in Kavčič Mar
tin, Martinj hrib 2.
Okrožno, kot trg. sodišče v Ljubljani,
dne' 26. maja 1933.
Fi 188/33 — Zadr. I 117/56.
*
632. /
Sedež: Dolsko,
Dan vpisa: 23. maja 1933.
Besedilo: Mlekarska zadruga y Dol
skem, registrovana zadruga z omejeno
zavezo.

Izbriše se član načelstva Zupančič
Ivan, vpiše pa se član načelstva Rihar
Ivan, župnik pri Sv. Heleni.
Okrožno kot trg. sodišče v Ljubljani,
dne 5. maja 1933.
Fi 87/33. — Zadr. III 50/44.
*
633.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 10. maja 1933.
Besedilo: Hranilni in posojilni kon
zorcij kreditna zadruga državnih usluž
bencev v Ljubljani.
Izbrišeta se člana načelstva dr. Rožič
Valentin in Herkov Danilo, vpišeta pa
se člana načelstva:
Vrečar Anton, policijski uradnik in
Schildenfeld Rudolf, kanclist, oba v
Ljubljani.
Podpredsednik je že vpisani član .na
čelstva Magolič Srečko.
Okrožno kot trg. sodišče v Ljubljani,
dne 28. aprila 1933.
Fi 48/33. — Zadr. I 4/69.
*
634.
Sedež: Ljubljana.
- Dan'vpisa: 23. maja 1933.
Besedilo: Kmetijska družba v Ljub
ljani, registrovana zadruga z omejeno
zavezo.
i K sopodpisovanju v smislu § 20. za
družnih pravil so pooblaščeni uradniki
zadruge: ravnatelj inž. Bogdan Ferlinc,
strokovni tajnik Franc Kofol in knjigo
vodja Janko, Bukovec.
Okrožno kot trg. sodišče v Ljubljani,
dne 19. maja 1933.
Fi 165/33. — Zadr. X 318/2.
#
635.
•
Sedež: Ljubljana.
Dam vpisa: 3h maja 1933.
Besedilo: Mobilna kreditna zadruga,
registrovana. zadruga z omejeno zavezo •
v Ljubljani.
Izbrišeta se člana načelstva Markelj
Maks in Seher Jakob, vpišeta pa člana
načelstva Elko Kocjan, arhitekt, Rožna
ulica 13, in Damilo Kobau, poslovodja,
Mestni trg 25/L, Ljubljana.
Okrožno kot trg. sodišče v Ljubljani,
dne 26. maja 1933.
Fi 132/33 — Zadr. X 337/2.
*
636.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 23. maja 1933.
Besedilo: Osrednja gospodarska za-'
druga, registrovana zadruga z omejeno
zavezo v Ljubljani.
Izbrišeta se člana načelstva: Logar,
Anton in Mohorič Albina, vpišeta pa se'
člana načelstva: Rogač Franc, žel. urad
nik v p., v Ljubljani. Dolenjska cesta 88
in Valentin Izidor, priv. uradnik v Mo
stah.
Okrožno kot trg. sodišče v Ljubljana
dne 12. maja 1983.
Fi-112/33. - Zadr. IX 199/13. '

*

5*év. 49.

Stran 259.

637.
Sedež: Ljubljana.
• Dan vpisa: 23. maja 1933.
Besedilo: Podporna zadruga državnih
policijskih nameščencev in upokojencev
Dravske banovine v Ljubljani, registrovaria zadruga z omejeno zavezo.
Na občnem zboru dne 24. maja 1933.
se je spremenil § 6. zadružnih pravil.
Izbrišejo se člani načelstva: Koren
Joško, Tabernik Alojz, Dolinar Martin,
Mislej Rudolf in Vreg Franc, vpišejo pa
se člani načelstva:
Gerzinič Marko, hadstražnik;
Mesaric Vinko, nadstražnik v pok.;
Lavrič Rado, podnadz. pol. agentov;
Vrečar Anton, podnadzomik polic,
agentov,
Steklasa Adolf, stražnik, vsi v' Ljub
ljani.
Okrožno kot trg. sodišče v Ljubljani,
dne 5. maja 1933.
Fi 53, 54/33. — Zadr. X 185/4. 5.

;Janez, vpiše pa član načelstva Osolin
: Anton, pos. sin na ..Rovih 19.
Okrožno kot trg. sodišče v Ljubljani,
dne 26. maja 1933.
Fi 166/33. — Zadr. I 102/48.
*

"

•

'

•

'

•

'

642.
Sediež: Selce.
Dan vpisa: 24. .maja 1933. v ": ' •
Besedilo: Živinorejska, zadruga za
Selško dolino, registrovana zadruga 'z.
omejeno zavezo v Selcih.
Izbriše se član načelstva Demšar
Franc, vpiše pa član'' načelstva Dolenc
Matevž, posestnik v Praprotnem 2.
Okrožno kot trg. sodišče v Ljubljani,
dne 19. maja 1933.
Fi 157/33. — Zadr. IV. 57/44Ì
.

643.

*

.

"

"

•

I z b r i s a l a se je nasto-pna
zadruga:
647.
Sedež: Dev. Mar. v Polju.
•
: Dan izbrisa: 24; maja 1933.
Besedilo: Stavbena zadruga pri Dev.
Mar. v Polju, registrovana zadruga z
omejeno zavezo.
Po končani likvidaciji. Okrožno kot trg. sodišče v Ljubljani,
dne 5. maja 1933.
Fi 90/33. — Zadr. VIII 73/1,0. .

Konkurzni razglasi
648.
S. 38/32—60.

1572

Odprava konkurza.
Sedež : St. Jošt, nad Vrhniko.
Prezadolženka:
Bäyer-Swaty Franči
Dan vpisa: 24. maja 1933.
o
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v ška, industrijalka v Mariboru.
Kpnkurz, ki je bü razglašen s'skle
Št. Joštu nad Vrhniko/ registrovana zapom opr. štev. S 28/32—1 o imovini predruga z neomejeno zavezo.
638.
Izbriše se član načelstva Žakelj: Pa zadolženke, se odpravlja, ker se je skle
Sedež: Ljubljana.
vel, vpiše pa član ; načelstva Tominec nila, prisilna poravnava, po § 169. k. z.
Dam vpisa: 31. maja 1933.
Okrožno sodišče v Mariboru,
ч
Janez, posestnik na Planini, št. 18, ob
Besedilo: Stavbna kreditna zadruga, čina Št. Jošt nad Vrhniko.
dne 8. junija 1933.
registrovana zadruga z omejeno zavezo Okrožno kot trg. sodišče v Ljubljani,
*
v Ljubljani.
dne 19. maja 1933.
649. ., ,
Izbrišete se, člana načelstva Markelj
Fi 156/33. — Zàdr. V 130/43.
S. 1732—11
15S2
Maks in Seher Jakob.
*
Okrožno kot trg. sodišče v Ljubljani,
Odprava konkurza.
644.
dme 26. maja 1933!
Sedež: Tržič.
; ^
,
Prezadolženka:
Halmoš Iirena, trgov
. 133/33 — Zadr. X,304/2.'
Dan vpisa: 24. maja Ì933*.
ka v Murski Soboti.
' '•>•
Besedilo: Usnjarska in čevljarska za
Konkurz,
ki je bil -razglašen š skle
1
druga, »Runo« v Tržiču, registrovana pom opravilna številka S 1/82^-2 o
639.
imovini prezadolženke, se odpravlja,
zadruga z omejeno zavezo.
Sedež: Ljubljana. ,
'. Izbrišeta se člana, načelstva t Kogoj ker je "bula razdeljena vsa masa w>
/Dan'Vpisa: 10. maja Ï933.
''
§ 151 k. z.
Besedilo: Zveza slovenskih zadrug v Franc in Kocijančič Matija, *>piŠfei{a pà
še
člana
načelstva
Golmajer
Franc
in
pkrožno sodišče v Mariboru; odd. I l l ,
Ljubljani, registrovana zadruga z orne-.
Mehle
Marija
v
Tržiču.
dne 8. junija 1983...
jeno zavezo.
Izbriše, se član načelstva Kašman An Okrožno kot trg/ sodišče v Ljubljani;
*
due 5. maja 1933. .
650.
ton, vpiše pa član načelstva dr. BoštFi
81/33.—
Zadr.
Vlir
58/18.
jaïioïc' Leopold,- odvetnik v Mariboru.
Sa ; 47/32—10,
1579
* .
Okrožno kot trg. 'sodišče v Ljubljani,
645.
•••
... ,;•':.
Konec poravnalnega
odd. I I I ,
Sedež: Zagorje ob Savi.
dne 28. aprila 1933.
postopanja.
Dan vpisa: 31. maja 1933.
Fi 63/33. — Zadr. IV 146/59.
; Besedilo: Električna, zadruga v Za Г Poravnalno postopanje dolžnika: grad
gorju ob Savi,. registrovana zadruga z benega podjetja graditelja RoČak &
*
Comp., družbe z o. z. v Trbovljah, reomejeno zavezo.
640.
Izbrišeta se člana načelstva'Grčar gietròvaóega pod Rg C I I 18, je konSedež: Podkoren.
Albin in Ino Janko, vpišeta pa se člana čano. '
Dan vpisa: 31. maja 1933.
Besedilo: Kmetijsko društvo v Pod načelstva: Hrastelj Janko., posestnik na Okrožno kot poravnalno sodišče v Celju,
korenu, registrovana zadruga z omejeno Selu, in Koprïvec Mirko, posestnik v
odd. I., dne. 9. junija 1933.
t.
Zagorju.
zavezo.
Izbrišeta se člana načelstva: Hrovat Okrožno kot trg. sodišče v Ljubljani,
dne 26. maja 1933.
651.
Miha in Mertelj Janez; vpišeta pa se
Fi 167/33. — Zadr. VII 140/3.
člana načelstva:. Petraš Janez, posest
Sa
4/33-2.,
...' 1516
*
'"
nik v Podkorenu 64, in, Cuzmar Lov 646.
Potrditev poravnave.
renc, posestnik, v Podkorenu 57.
;
Sedež:
Žabnica...
'
,
','„.'•
Poravnalna
stvar J e r i h a Antonije,
Okrožno kot trg. sodišče v Ljubljani,
' trgovke jn bišarice v Gorenji vasi št 50
Dan vpisa: 31. maja. 1933.
dne 26. maja Ì933.
Besedilo: Kmetijska strojna zadruga pfi Ribnici:
Fi 138/33. r'^ Zadr. II 1/68. v Žabnici, registrovana zadruga z ome \ Potrjuje se pni naroku dne 11.'maja
jeno zavezo.
1933. v smislu § 46. poravnalnega zako
Izbriše se Član^načelstva ' Porenta Ja*-, na dosežena poravnava, da plača doli
Sedež: Rovi.
, -.•!. ;
nez, vpiše pa član načelstva Oman Ja nica' svojim upnikom 60% kvoto njih
Dan vpisa: 31. ;«ïaja 1933.
nez, posestnik v Žabnlci' 18,' kot'načel terjatev, plačljivo y 'treh enakih obro
Besedilo: Hranilnica in posojilnica nik zadruge.
kih, dospelih v plačilo dne 11. novemna Rovih, registrovana zadruga z ne- Okrožno kot trg. sodiščif v Ljubljani, .~toa"^33.,:5llr maja 1934: in 11. novemomejeno zavezo.
• "••'•, .'
dne 26. iriäja 1933.
" '"''
'ora'T934.,,ót> izvršljivem poroštvu KlavIzbriše se član načelstva Jerman
Fi 177/33» — ZadT. Vili' 46/11. • - sa Alojaijâ, posestnika in lastnika kon-

m.

•

•

•

.

•

•

*

'

•

Štev. 48.

StränfaSÖ.
(•esionirane gospodarske pisarne v Go
renji vasi 45 pri Ribnici.
Okrožno sodišče v Norem mestu,
odd. IL,
dne 30. maja 1983.
*
652.
Sa 7/33-60
1627

Potrditev poravnave.
Med dolžnikom Černetom Albertom,
mizarjem v Zg. Šiški št. 209, ter nje
govimi upniki pri poravnalnem naroku
dne 1. aprila 1933. eklenjena poravna
va se potrjuje."
Okrožno sodišče r Ljubljani, odd. Ш.,
dne 30. maja 1033.

Razglasi raznih uradov
in oblastev
Stev. R U 607/28, 87/02, 660/30.
Agrarni primer: Laze, Vrhulje,
Podgračeno.

.

1588

Razglas

o razgrnitvi načrta o nadrobni ' delitvi
skupnih zemljišč posestnikov à) iz Laz,
b) Vrhulj in c) Podgračena.
Načrt o nadrobni delitvi skupnih zem
ljišč, ki so vpisana pod k a) vi. št. 98,
k. o. Koritno, sodni okraj Kostanjevica,
k b) vi. št. 1203, k. o. Ravno, sodni
okraj Krško,
k c) vi. št. 212, k. o. Velika Dolina,
sodni okraj Kostanjevica.
bo na podstavi § 96. zakona z dne
26: oktobra 1887., kranj. dež. zak. št. 2
iz L 1888., od dne 19. junija 1933. do
dne 2. julija 1933.
k a) in c) v občinskim uradu Velika
Dolina,
k b) v občinskem uradu Krško, raz
grnjen na vpogled vsem udeležencem.
k a) do c). Obmejitev načrta s kolci
na mestu samem se bo izvršila nepo
sredno pred pojasnjevanjem delitvene
ga načrta.
Načrt se bo pojasnjeval
k a) 19. junija 1933. od 18. do 19. ure
v hiši načelnika gospodarskega odbora
v Podgračenem št. 2;
k b) 20. junija 1933. od 14. do 16. ure
v hiši načelnika gospodarskega odbora
v Vrhuljah št 2, in
k c) 20. junija 1933. od 8. do 9. ure v
v hiši načelnika gospodarskega odbora
v Podgračenem št. 2.
To se daje splošno na znanje s po
zivom, da morejo neposredno kakor tu
di posredno udeležene stranke svoje
ugovore zoper ta načrt v 30 dneh od pr
vega dneva razgrnitve dalje, t. j . od 19.
junija 1933. do 18. julija 1933. pri pod
pisanem komisarju za agrarne operaci
je I vložiti pismeno ali dati ustno oa
zapisnik.
Ljubljana, dne 10. junija 1933.
Komisar za agrarne operacije I
,
Pokorn 1. r.

Razne objave
1546—3—2

Razglas.
Na desetem ш odnosno enajstem red
nem občnem zboru delničarjev tvrdke
»Kovina«, prva jugoslovanska metalurgična industrija d. d. Maribor, z dne
27. maja 1931 in odnosno 15. decembra
1932 se je, sklenilo znižanje delniške
glavnice od Din 3,750.000-— na polovico, tedaj na Din 1,875.000*— potem pretiskanja izdanih 75^000 delnic od dose
danje nominalne vrednosti po 200 K,
odnosno D 50-— na Din 25-—. Ta sklep
je bil odobren z odlokom kraljevske
banske uprave Dravske banovine z dne
20. maja 1933., VIII No. 3057/2.
. V smislu § 18., odst. 4., toč. 3, na
redbe ministrstev za notranje, zadeve,
finance, trgovino, pravdo in poljedel
stvo z dne 20. septembra 1889., drž.
zak. št. 176, se upniki podpisane druž
be pozivljejo, da prijavijo svoje terjat
ve družbi tekom 3 mesecev, počenši od
dne, ko se bo ta,razglas tretjič objavil.
. Maribor, 8. junija 1933.
>Kovina<
prva jugoslovanska metalurgična, indu
strija d. d. Maribor.

Prenos gubitka iz g. 1931. Din 84.793*57, :
gubitak u g. 1932. Din 144.670*86,-ukup
ni gubitak Din 229.464*43. Ukupna Ak
tiva Din 10,163.611-02.
Pasiva:
Dionička glavnica Din.
840.000-—, Vjerovnici Din 8,863.645-53* •
Pričuva za umanje vrijednosti • nekret
nina i uredjaja Din 459.965-49. Ukupna.
Pasiva Din 10,163.611-02.
., '
Ravnateljstvo.
Izvještaj nadzornog odbora..
Slavna glavna skupštino I
Potpisani nadzorni odbor nadzirao je
poslovanje poduzeća u prošloj poslov
noj godini i ispitivao je poslovne knjige.
Predložena bilanca je nakon pregleda
«за svim pomoćnim i sa glavnom knji
gom suglasna, pak pošto smo, ustano
vili, da odgovara zakonu i društvenim,,
pravilima, predlažemo slavnoj- glavnoj ,
skupštini istu na prihvat. '
• Ujedno molimo slavnu .glavnu skup
štinu, dà koli ravnateljstvu, toli i nama
Izvoli podijeliti apsolutorij za poslovnu
godinu 1932.
U Zagrebu, dne 31. maja 1933. Nadzorni odbor.
r
1568^3—1 /

Poziv upnikom.

.- * '
1577

V zadružnem registru se.je dne 18.
maja 1933.' pri .firmi »Stan in. dom« obKeramična industrija
čekoristna stavbena in kreditna zadruga
D; D., Zagreb.
i omejeno zavezo v Ptuju vpisalo:
: Po sklepu občnega zbora z dne 25.
aprila 1933 se je zadruga razdružila n i Poziv
.
prešla v likvidacijo. .., • • ,•
/
na
Likvidator: .Kveder Dragotdn, upravi
telj meščanske šole. v Ptuju, .
'..,..
XI. redovitu glavnu
Likvidacijska firma: »Stan ih dom«. ;
skupštinu
obče koristna stavbena in kreditna za-."
dioničara Keramične Industrije druga z omejeno zavezo v likvidaciji. V smislu § 40 zadružnega zakona se razglaša razpust zadruge in pozivljejo
d. d. u Zagrebu,
koja će se održati dne 30. juna 1933. u upniki, da svoje terjatve javijo likvida- •.
,'••••
11*30 sati u društvenim prostorijama çijski firmi.
Kveder Dragotin s. r.
u Zagrebu, Draškovića ul. 25, sa slije
likvidator firme.
dećim dnevnim redom:
1. Izvještaj ravnateljstva i predlaga
*
nje zaključnih računa za g. 1932.
1584
2. izvještaj nadzornog odbora.
Objava.
3. Podjela odrješnice ravnateljstvu i
nadzornom odboru.
Izgubilo se je izpričevalo: IV; razre
4. Izbor u ravnateljstvo.
da meščanske šole v.Krškem na ime*
5. Posebni predloži.
Ivačič Frano rodom iz Stare vasi «reeRavnateljstvo.
Brežice. Proglašam ga za neveljavno. •-.•"
O p a s k a : Dioničari, koji žele pri
Ivačič Frano s, r.
sustvovati glavnoj skupštini, imàdu u
smislu § 1 4 . društvenih pravila položiti
svoje dionice 3 dana prije glavne skupštine na društvenoj blagajni u Zagrebu,
Objava.
Draškovićeva ul. 25.
Račun razmjere dne 31. prosinca 1932. • Izgubil ' sem uverénje | a samostojno*
A k t i v a : Gotovima Din 20.693-62, strežbo stabilnih' in lokomobilriih pamib
Tvorničke zgrade i nekretnine Din naprav .No.' VI/1-^1920/1. z . d n e 6. fe
8,097.127*90, Tvornički итеајај
Din bruarja 1931. na ime: Vrbančič Klav*,\\u
8,299.846*08, Zaliha' materijala i sirovi dij. Proglašam ga zä neveljavno.
Vrbančič Klavdlj s; r.»
na Din 80.116*67, ZaJriha robe Din
Ì Breg .pri Ptuju. : :
970.540*17, r DuMci Din 2,456.923*15,
•

Izdaja kraljevska banaka uprava Dravske banovine. Urednik: Pobar Robert v Ljubljani.
Xiaka to talaga; Tlakama Merkur ? Ljubljani; njen predstavnik: О.ШоћеЈвк y LJubljani.
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jPoštnina plačana т gotovini.

J U G O S L A T I JA

KRALJEVINA

S L U Ž B E N I LIST
KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE
50.

V LJUBLJANI, dne' 21. junija 1933.

kos.

Letnik

IV.

VSEBINA
319. Zakon o trgovinskem, sporaauanu med vlado kraljevine
Jugoslavije Ln vlado republike Zedinjenih držaV BražiMje.
320. Uredba o podaljšavi rokov za iztoževamje menic kmetov.
321; Ieprememba v pravilniku o opravljanju drž. strokovnega
izpita diplomiranih đmženjerjev.

Zakoni
in kraljevske uredbe,
319.
Mi

ALEKSANDER L,
po milosti božji in narodni volji kralj
objavljamo vsem in vsakomur, da.sta

Jugoslavije,
,

narodna s^qplcinä, jfa-аЈјечтпе, Jugoslavije,
sklicana z, ukazom z dne 19. oktobra 1932. na redno za
sedanje za dan 20. oktobra 1932., v svoji XII. redni seji,
ki jo je. imela dne 22. novembra 1932. v Beogradu, in

senat kraljevine Jugoslavije,
sklican z ukazom z dne 19. oktobra 1932. na redno za.sedanje zadan.20. oktobra 1932., v svoji IX. redni seji,
ki jo je imel dne 9. decembra 1932. v Beogradu, sklenila
in da smo Mi potrdili in.proglašamo

zakon
o trgovinskem sporazumu med vlado
kraljevine Jugoslavije in vlado re
publike Zedinjenih držav Brazilije,
sklenjenem v Beogradu dne 16. maja
1932.,*
'
k i se glasi:

••

,
§ 1.

• .

Odobruje se in dobiva zakonsko moč trgovinski, spo
razum med vlado kraljevine Jugoslavije in vlado repub
like Zedinjémih držav Brazilije, sklenjen v Beogradu dne
16. maja. 1932., ki se glasi v izvirniku in prevodu*:
"-; - * >Službene no vine kraljevine Jugoslavije« z dne
14, marca 1933.г št. 68/XVII/178.

322. Vprašanja tajksiran^a v pravdnem postopanju pred raz
sodišči in razsodnika.
323. Odredba o polnjenju omaric za prvo pomoč pri mlatilnicah.
324. Objave banske uprave o pobiranju obč. trošarin v 1. 1933.
325. Raaae objave iz ( >Službenih novin«.
Ministrstvo za zunanje posle
kraljevine Jugoslavije.
K. P. br. 2348.
Gospod

V B e o g r a d u , d n e 16. maja 1933.
minister,

Usojam se sporočiti Vaši Ekscelenci, da me je zaradi
ureditve in razvoja trgovinskih odnošajev med našima
dvema državama vlada kraljevine Jugoslavije poobla
stila, da sklenem j . vlado republike Zedinjenib. držav
Brazilije, trgovinski sporazum ustrezno. naslednjim od
redbam:
..•.•'..
: a) Visoki stranki» pOgodinici • se sporazumeta, da
.druga drugi. vzajemno prizna nepogojno im neomejeno
postopanje po načelu največje ugodnosti д1е<3е ys^ga,
kar zadeva carino in vse postranske davščine, nasipa
pobiranja davščin kakor tudi glede predpisov, obUčnosti
in naklad, katerim-bi utegnilo, biti podložno poslovanje
"glede ocarinjanja.
b) Potemtakem ne bodo naravni ali izdelani pro
izvodi, po izvoru iz vsake visokih strank pogodnic, v no
benem primeru podložni v zgoraj omenjenem pogledu
drugim ali večjim davščinam, taksam aLi nakladam, niti
drugim ali težjim predpisom ali obličnostim, kakor so
tisti, katerim so ali katerim bodo podložni proizvodi iste
vrste, izvirajoči iz katerekoli tuje države.
c) Prav tako ne bodo naravni ali izdelani proizvodi,
izvoženi z ozemlja vsake visoke stranke pogodnice ž namembo za ozemlje druge stranke pogodnice, v nobenem
primeru podložni v istem pogledu drtigim ali večjim
davščinam, taksam ali nakladam niti težjim predpisom
In obličnostimj nego so podložni tisti, katerim eo ali
katerim bodo podložni isti proizvodi, namenjeni za
ozemlje, vsake tuje države.
č) Vse koristi, ugodnosti, prednosti in oprostitve, ki
jih je priznala ali ki jih odslej prizna' ena obeh visokih
strank pogodnic po omenjeni materiji naravnim ali iz
delanim proizvodom, pp izvoru iz katere druge tuje
države ali namenjenim> za'ozemlje katere druge tuje
države, se uporabijp ,takoj in brez kompenzacije na pro
izvode tiste vrste, po*izvoru iz- druge srtiramke pogodnice
ali. namenjene zja ozemlje te stranke pogodinice.
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d) Vendar se izvzemajo od spredaj formuliranih obveznosti ugodnosti, ki so danes priznane ali ki bi se
utegnile pozneje priznati obmejnim državam, da' ee
olajša obmejni promet, kakor, tudi ugodnosti, ki izhajajo
iz_ carinske zveze, ki je že sklenjena ali ki bd jo pri-,
hôdnje utegnila skleniti ena visoka stranka pogodnica.
e) Kar zadeva njegovo ratifikacijo, se bo postopalo
o tem sporazumu po posebnih'predpisih'vsake visoke
stranke pogodnice in stopi sporazum v veljavo na dan
po dnevu, ko notificira jugoslovanska vlada brazilijanski
vladi svojo ratifikacijo, dn to zà dobo enega leta ; dni;
ob koncu te dobe se podaljša molče, dokler ga ena
visoka stranka pogodnica kadarkoli ne odpove z notifikaoijo, podano tri mesece prej.
Uporabljam to priložnost, da ponovim Vaši eksce
lenci, zagotovilo o svojem odličnem spoštovanju.
Predsednik
ministrskega sveta
minister za zunanje posle
dr. V. Marinkovié s. r.

države ali namenjenim za ozemlje katere druge tuje
države, se#uporabijo takoj in brez kompenzacije na pro
izvode iste vrste, po izvoru iz druge stranke pogodnice
ali namenjene za ozemlje te stranke pogodnice.
d) Vendar se izvzemajo od spredaj formuliranih ob
veznosti ugodnosti, ki so danes priznane ali ki bi se
utegnile pozneje primati obmejnim državam, da se
olajša obmejni promet, kakor tudi ugodnosti, ki izhajajo
>z carinske zveze, ki je že sklenjena ali ki bi jo pri
hodnje utegnila skleniti ena visoka stranka pogodnica.
e) Kar zadeva njegovo ratifikacijo, se bo postopalo
o tem sporazumu, po posebnih predpisih vsake visoke
stranke pogodnice, in stopi sporazum v veljavo na dan
po dnevu, ko notificira jugoslovanska vlada brazilijanski
vladi svojo ratifikacijo, dn to za dobo enega leta dni;
ob koncu te dobe se podaljša molče, dokler ga ena
visoka stranka pogodnica kadarkoli ne odpove z notifikacdjo, podano tri mesece prej.
Uporabljam to priložnost, da ponovim Vaši eksce
lenci zagotovilo o svojem odličnem spoštovanju.

Njegovi Ekscelenc! gospođu

Luiz de Lima e Silva s. r.

L u i z u de L i m a e Silva,
izrednemu poslaniku in pooblaščenemu ministru
republike Zedinjenih držav Brazilije
na

Dunaju.

Poslaništvo Zedinjenih držav
Brazilije.
V Beogradu, dne 16. maja 1933.
. Gospod m i n i s t e r ,
Usojam se sporočiti Vaši Ekscelenci, da me je zaradi
ureditve in razvoja trgovinskih odnosajev med našima
dvema državama vlada republike Zedinjenih držav Bra
zilije pooblastila, da sklenem z vlado kraljevine Jugo
slavije trgovinski sporazum . ustrezno naslednjim od
redbam:
a) Visoki stranki pcgodnici se sporazumeta, da
druga drugi vzajemno prizna nepogojno in neomejeno^
postopanje po načelu največje ugodnosti glede vsega,"
kar zadeva carino in vse postranske davščine, načina
pobiranja davščin: kakor tudi glede predpisov, obličnoeti
in naklad, katerim bi utegnilo -biti podložno poslovanje
glede ocarinjanja.
b) Potemtakem ne bodo naravni ali izdelani pro
izvodi, po izvoru iz vsake visokih strank pogodnic, v no
benem primeru podložni v zgoraj omenjenem pogledu
drugim ali večjim davščinam, taksam ali nakladam, niti
drugim ali težjim predpisom ali obličnostim, kakor so
tisti, katerim so ali katerim bodo podložni proizvodi iste
vrste, izvirajoči iz katerekoli tuje države.
c) Prav tako ne bodo naravni ali izdelani proizvodi,
izvoženi z ozemlja vsake visoke stranke pogodnice z nđmembo z& ozemlje druge stranke pogodnice, v nobenem
primeru podložni v istem pogledu drugim ali večjim
davščinam, taksam ali nakladam niti težjim predpisom
in obličnostim, nego so podložni tisti,, katerim so ali
katerim bodo podložni isti proizvodi, namenjeni za
ozemlje vsake tuje države.
б) Vse koristi, ugodnosti, prednosti in oprostitve, ki
jih je priznala ali ki jih odslej prizna ena obeh visokdh
strank pogodnic po omenjeni materiji naravnim ali iz
delanim ' proizvodom, po izvoru iz katere /iruge tuje

Njegovi Ekscelenci gospodu
dr. V o j i s l a v u M a r i n k o v i ć u ,
ministru za zunanje posle kraljevine Jugoslavije
v
.
Beogradu.
Ministrstvo za zunanje posle
kraljevine Jugoslavije.
K. P. br. 2348. •'
V Beogradu,dne 16. maja, 1932.
Gospod m i n i s t e r ,
V imenu jugoslovanske kraljevske vla.de si usojam
sporočiti Vaši 'Ekscelenci nastopno:
Ker se mora po jugoslovanski ustavi trgovinski spo
razum med kraljevino Jugoslavijo in Zedinjenimi drža
vami Brazilije, M sva ga danes podpisala, ratificirati,
da ga je moči uveljaviti, je kraljevska jugoslovanska
vlada sporazumna^ da dovoljujeta obe državi druga druga
vzajemno dalje, do uveljavitve omenjenega sporazuma,
neomejeno in nepogojno postopanje po načelu največje
ugodnosti, in to po pravilih, ustanovljenih s spredaj ome
njenim sporazumom.
S prošnjo, da mi izvolite vročiti enako priobčilo, po
rabljam to priložnost, da ponovim Vaši Ekscelenci za
trdilo o svojem odličnem spoštovanju.
Predsednik
ministrskega sveta
minister za zunanje posle
dr. V. Marinkovié s. r.
Njegovi Ekscelenci gospodu
L u i z u de L i m a e Silva,
izrednemu poslaniku in pooblaščenemu ministru
republike Zedinjenih držav Brazilije
'
na
Dunaju.
Poslaništvo Zedinjenih držav
Brazilije,
V Beogradu,dne 16. maja 1932.
Gospod m i n i s t e r ,
V inienü vlade Zedinjenih držav Brazilije si usojam
sporočiti Vaši Ekscelenci nastopno;'

60. koe.
~-* -.

'."_

896

^___

;

; •;: ' К«г se «nora po' Jugoak/vamški listavi trgovinski spor a z u m / m e d kraljevino Jugoslavijo m Zedinjenimi- drzà•'_,vami -.BfazaJije, кл sva ga danes- podpisala, ratificirati,
• da ga je moči uveljaviti, je. vlada Zedinjenih 'držav Bra•- žili je sporazumna, da dovoljujeta obe državi druga drugi
-vzajemno dalje, do uveljavitve omenjenega sporazuma,
neomejeno in nepogojno postopanje^po načelu največje
ugodnosti* in to po pravilih,' ustanovljenih s spredaj ome
njenim sporazumom.
S prošnjo, da-mi izvolite vročiti enako priobčilo, po/rahljam to priložnost, da ponovim Vaši Ekscelenci za
trdilo o svojem ' odličnem spoštovanju.
Luiz de Lima e Silva s. r.
Njegovi Ekscelenci gospodu

.
.•
§2.
-.
^
Ta uredba dobi obvezno moč, ko se razglasi v »Služ
benih novinah«.

dr; V o j i s l a v u M a r i n k o v i 4 u,
ministru za zunanje posle kraljevine Jugoslavije
•

•

•

•

••

•.

•

v -

Minister za-trgovino
in industrijo
đr. I. Šumenković s. r;
Minister pravde
B. Maksimovic s. r.. .

Beogradu.
..'•:

'. ;'•..".:

-..

edtoih predpisov zakona o izvrSbi iti zavarovanju z dne
6. junija 1932., »Službene novinec št. 131/LX,f ki so
dospele .pred dnem,.20. aprila .1932. .ali so dospele do
tega dne, pa 'so bile prolongirane z izdajo nove menice
ali na kakšen drug način novaci je stare obveznosti, se
smatra, da je zastaranje prekinjeno (§ 79. meničnega za
kona) tudi tedaj,..če prijavi imetnik menice menično ter
jatev pri sodišču, t i bi bilo pristojno za tožbo glede na
plačilni kraj te menice, ia če vloži tožbo v letu dni, ko
stopi te uredba v moč.
Sodišče vpiše prijavljene terjatve v spisek, v kate/
rem navede glede vsake terjatve osebo, ki je to terjatev
prijavila, imena' oserj, zavezanih po menici, kakor tudi
znesek, na katerega, se menica glasi.

%r£ -

\

i.... Ta- zakon stopi v veljavo, ko ga'kralj podpise in ko
se razglasi v »Službenih novinah«; obvezno moč pa dobi,
kakor je to določeno v točki e) omenjenega sporazuma.
Ministrski svet je v svoji seji z dne 17. maja 1933
• ••-<
' Našemu ministru pravde priporočamo, naj razglasi
povsem osvojil prednje besedilo ured.be'in sklenil naj
ta zakon, vsem našim ministrom, naj skrbe za njegovo
. je povsem po njem postopati.
'
izvrševanje, oblastyom zapovedujemo, naj po njem po
Predsednik ministrskega
stopajo, vsem in vsakomur pa, naj se mu pokoravajo.
.. sveta
• V Beogradu,, dne 26. februarja 1933.
dr. Srškić s. r.
Aleksander s. r.
•
(Sledijo podpisi ostalih
Minister .za trgovino in,
ministrov.)
Predsednik
industrijo,
Iz ministrstva za trgovino in industrijo v Beogradu,
ministrskega sveta
;
dr. I, šumenković s. r.
dr. Milan Srškić s. r.
dne 18. maja 1933.; II. br, 18.742/K.
»^wa,
Minister za zunanje posle
(Ta uredba je objavljena v »Službenih novinah«
B. D. Jevtié s. r.
st. 112 z dne 19. maja 1933. in je od tega dne V veljavi.)
Videl
in pritisnil 'državni pečat,
čuvar državnega pečata,
minister pravde
(Sledijo podpisi vseh
321.
-Boi. Ž. Jtfaksimovié 6.-r. .
ostalih ministrov.)

Izprememba

Uredbe osrednje vlade.
320.
Na osmovi' člena 6. zakona Ovpodaljšavi veljavnosti
zakona o zaščiti kmetov in uveljavitvi poedmih predpisov
zakona o izvršbi in zavarovanju z dne 19. decembra 1932.
in po predlogu ministra pravde predpisuje ministrski svet

uredbo
d podaljšavi rokov za iztoževanje
menic kmetov,*.

ki-s«: glasi;

§1.
; Glede kmetskih menic (člen 1'., odstavek («), uredbe
za. izvrševanje zakona o zaščiti kmetov in uveljavitvi poi.;.^*Službene : hovime kraljevine Jugoslavije«
20. maja 1933., H. 1Ì3/XXXII/309.

z dne

v pravilniku o opravljanju državnega strokovnega izpita diplomiranih inženjer jev.*
iznuf H & ? V l M u , 0 <4>™vli»mju državnega strokovnega
izpita diplomiranih inženjei-jev«» se postavljajo i n ž S ski p r i p r a v n a po opravljenem državnem etrokov^em
Z ^ Z 1 S * r , V I 1 1 - P . ^ ž a ^ e ^ Р ш е ; toda v s a a j î "
hova službena dela spadajo vselej pod kontrolo _ tehniš k o ш računsko revizijo višjih inženjerjev. Inženjerji pa
zadobe po opravljenem državnem izpitu pooblaščena!
mženjerjev pravico do samostojnega poslovanja v po
edmih granah inženjerske stroke. Zato ne obseza p ? £
S J *
" f ^ e i j e državnega- izpite za pooblaščene
mženjerje»** samo programa za opravljanje državnega
strokovnega izpita za inženjerske pripravnike, т а Д с
je tudi znatno širši in težji. Potemtakem ni razloga niti
potrebe, da bi opravljali kandidati, ki so opravili državni
t »Službeni list< št. 492/56 iz L 1932.
»Službene novine kraljevine Jugoelavije« z dne
10. maja 1933., št. 104/XXX/295.
.
** '»Službeni:liste š t 738/93' iz 1.1932.
1
*** »Službeni list« št. 737/93 iz l 1932.
'v
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izpit za pooblaščene inženjerje, tudi državni strokovni
izpit, predpisan za inženjerske pripravnike. v državni
službi.
Zato na osnovi §§ 14. in 260. zakona o uradnikih

zati v 30 dneh, da je bila taksa-za ta. pravni posel pla
čana, vroči sodišče prepis te odločbe v nadaljnjih 15 dneh
pristojni davčni upravi, ki mora postopati dalje po za
konu«. • ч
4. § 15,, o d s t a v e k ('): »Za sodbe (razsode) raz-,
o d 1 o б am :
sodišča [§ 1., odstavek (*) pod L, točki 2. in 3., zakona
V četrtem odstavku člena 2. pravilnika o opravljanju o sodnih taksah] se pobira taksa po vrednosti spora,
državnega strokovnega izpita diplomiranih inženjerjev ki jo je treba ugotoviti po predpisu §§ 10., 11. in 14.
M. G. št. 28.025 z ,dne 30. septembra 1932. se izpuščajo zakona o sodnih taksah.
besede: »se sme oprostiti deloma ali popolnoma oprav
(*) Če se vrednost spora ne da ugotoviti, se vzame
ljanja državnega strokovnega izpita. Odločbo o oprostitvi z 12.000 Din, kolikor ne dokažejo pravdne stranke, da је
л
od opravljanja državnega strokovnega izpita izda resort- vrednost nižja.«
'
ni minister po zaslišanju izpraševalne komisije«, in se
Pri tem se opozarja zlasti na § 10., odstavek (*),
postavljajo namesto teh izpuščenih besed besede: >je točko 2., zakona o sodnih taksah, ki pravi: »Vrednost
oproščen opravljanja državnega strokovnega izpita«.
spornega predmeta kot osnova sodne takse se ugotovi po
vrednosti, ki jo itna sporni predmet takrat, ko se vloži
V Beogradu, dne 2. maja 1933.; M. G. št. 11.708/33.
tožba, odnosno poda zahtevek«.
Minister za gradbe
Torej se taksa za odločbe ne odmerja od prisoj ene
dr. Srkulj s. r.
s
vrednosti, marveč od zahtevane vrednosti, navedene v
l
tožbi.
5. § 41.: »Kaznujejo se v denarju s 30 do 500. Din
• v korist državne blagajne razsodniki, če ne pošljejo pri
322.
stojni davčni upravi v določenem roku svojih odločb in
poravnav (tar. št. 7. in 8. zakona o sodnih* taksah), kakor
Vprašanja taksiranja
tudi drugih pravnih poslov, ki se sklenejo pri njih ali ki
se pojavijo pred njimi.«
v pravdnem postopanju pred
6. T a r i f n a š t e v i l k a - 7 . zakona o sodnih' taksah
razsodišči in razsodniki.*
predpisuje nadrobno višino takse za odločbe razsodišč
' '. '
• Finančni zakon za leto 1933./1934. predpisuje v § 19., in razsodnikov.
Zlasti je važna tudi pripomba V. k tej tarifni šte
točki 6., za postopanje pred razsodišči to-le:
>Za razsodišča vseh vrst, razsodnike in borzna raz vilki, kjer je odrejeno: »Vloge in njih duplikati, zapis
sodišča stopi na dan 1. aprila 1933. v veljavo zakon o niki, priloge in prepisi v postopanju pred razsodišči in
. r
sodnih taksah z dne 30. maja 1930., razglašen y s l u ž  razsodniki niso zavezani plačilu takse.«
7.. T a r i f n a š t e v i l k a 8,, p r i p o m b a V., odreja,
benih novinah« z dne 17. junija 1930., št. 134. Takse na
odločbe vseh teh sodišč se pobirajo v višini in na način, da se uporabljajo 'predpisi te tarifne številke tudi za
poravnave, sklenjene pred razsodišči in razsodniki. .
predpisan v tem zakonu.«
P r a v i l n i k za i z v r š e v a n j e z a k o n a o ' s o d n i h
S tem predpisom je ukinjen predpis točke 18. § 12.
zakona o naknadnih in izrednih .kreditih k proračunu t a k s a h z dne 11. junija 1930. odreja:
8. V členu 1., odstavku (*): »Za razsodišča je sma
državnih razhodkov in dohodkov za leto 1932./1933. z dne
23. decembra 1932. (»Službene novine« št. 300/CXII z trati vsa sodišča, ki so. izbrana za rešitev ali enega kon
kretnega spora ali vobče 4zbrana pri institucijah za reše
dne 26. decembra 1932.).
vanje vseh sporov, ki nastanejo, kakršna so: razsodišča
Ker je v interesu državne blagajne in tudi samih
trgovinskih in obrtniških zbornic, borzna razsodišča in
razsodišč, odnosno razsodnikov, da se uporablja zakon
o sodnih taksah' v postopanju pr.ed razsodišči in razsod drugo«.
9. Člen 6. se nanaša na dolžnost prijave razsodišč
niki od vsega začetka kar m»či pravilno • in popolno,
••'..-.
opozarja ministrstvo zâ finance, davčni oddelek, zlasti in razsodnikov.
10'. Č l e n 34. predpisuje:
na naslednje predpiše z a k o n a p s o d n i h t a k s a h ,
ki se nanašajo na to postopanje, in sicer:
»(') Taksa za odločbe razsodišč in razsodnikov se
1. § 2., t o č k a 4.: »Taksna obveznost nastane za od plača na koncu ustne razprave in se nalepi na originalu
ločbe razsodišč, odnosno razsodnikov, ko se razglase, če odločbe, ki ostane pri spisu. Če se uporablja pri raz
pa se ne razglase, ko ae izroče v odpravek ali, kolikor
sodiščih knjiga (register), kamor se vpisujejo odločbe,
je potreben za učinek odločbe podpis, ko podpišejo od se naleplja taksa v tej knjigi in. uničuje s pečatom raz
ločbo člani razsodišča, odnosno razsodnik. Taksna obvez sodišča, če obstoji, in z zapisom datuma na kolku samem.
nost ni zavisna od tega, ali je postala odločba pravno
Če se izda odločba brez ustne razprave ali v odsot-'
močna«.
—
nosti strank, mora pozvati razsodišče, odnosno morajo
, 2. § 6., o d s t a v e k (*), t o č k a 4.: »Razsodniki in vsi pozvati razsodniki, zavezano stranko, naj plača takso v
člani razsodišča jamčijo solidarno, z osebami iz § 4. za 8 dneh; če stranka-tega ne stori, je trebarpostopati po
kona o sodnih taksah za takse na poravnave, ki se skle členu 6.. odstavku (»), tega pravilnika;
nejo pred njimi, in za takse na pravne posle, ki se skle
(') Taksa za poravnave pred razsodišči in razsodniki
nejo pri njih.«
se naleplja in uničuje na sami poravnavi, ko'•sé • je- ta
3. § 7., o d s t a v e k ('): »Če se opira sodna odločba pismeno sestavila. Za to takso odgovarjajo stranke.soli
ali poravnava neposredno ali posredno nà pravni posel, darno.« . - - .••••>•'.).'• y '••-. ':••:.•; .:;.-;. ' : . . . . ••
' •' ..-.
ki je zavezan plačilu takse, in stranke ne morejo dokaV B e o g r a d u , dne 7. aprila-1933.; št. 29.129/33.
* >Službene novine kraljevine Jugoslavije«-z dne
23. maja 1933., št. 11б/ХХХШ/324.

*
.

-'Pomočnik-ministra zà finance
Ing. St. Nedeljković s; r.
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Banove uredbe.
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(Ur. list z dne 21. aprila 1Ô22., št. 106/39) nadzorovala.
Vsaka preferšitev te odredbe se bo kaznovala po drugem
odstavku öl. 23. citiranega zakona.

odredbo

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 13. junija 1933.
Po pooblastilu bana
načelnik oddelka za socialno politiko
in narodno zdravje:
Dr. Dolšak s. r.

o polnjenju omaric za prvo pomoč pri
mlatilnicaji.

324.

VI. No. 10541/1.
Da se uvede enotnost v opremi ročnih apotek pri
mlatilnih • kompozicijah, izdajem naslednjo

Na podstavi razpisa ministrstva za socialno politiko
in narodno zdravje v Beogradu z dne-13. aprila 1933.,
br. 61722/32, 1er v smislu § 46. pravilniMa o higienskih
in tehničnih zaščitnih napravah v podjetjih (Ur. list z
dne 16. oktobra 1924., št. 305/96) odrejam, da morajo
biti vse mlaiilnice, Id delajo obrtoma, opremljene z oma
rico za prvo pomoč. Omarice morajo vsebovati naslednjo
opremo:
.1. Zavoj obliža;
2. 5 manjših in 5 večjih omotov povojev (patron).
Zavoj obliža je dolg 20 om, širok 6 cm in ima -v
sredini prilepljeno jodoformovo gazo, ki je dolga 20 cm.
široka 3 cm'; zložena je šesteroikratno ter je v cevki
enake gaze iste dolžine in širine (20X3 cm). Obliž je
prevlečen z organtinom, ki sega čez robe obliža.
V povojnem omotu (patroni) je 5 m dolg in 8 cm
širok kaliko-povoj s tkanimi robi; 12 cm pred koncem
povoja je nanj prišita hidrofilna gaza, dvanajstkratao
zložena, v manjših patronah 6. cm dolga, 8 cm široka,
v večjih pa 10 cm dolga in 8 cm široka. Gaza je prišita
tako, da svobodni krak kaliko-povo ja krije gazo, na to
pa je namotan ostanek povoja. Povojni omoti (patrone)
morajo biti« sterilizirani in zaviti v čvrstem sterilizira
nem omotu.
''.'''
,
"".•'.
;.-.,! 3-2 kaliko-povoja po б om, 8 cm;
4. 2 trioglata robca, 4 varnostne igle;
. 5. 3 zavojčke bele vate po 10 g;
6. .1 zavoj navadne vate 100 g;,
7. 50 g jodove tinkture v steklenici s steklenim zamaškom;
8. 300 g tekočine za opekline (Olei Lini, Aqua Calcis aa 150-0);
9. 1 majhno anatomsko pinoeto;
10. škarje za striženje povojev (s privito glavico);
11.-1 m Esmarchove gumijeve cevi ali podveze za
žile za ustavljanje krvavitve;
12. oporne obloge za zlomljene-kosti (Kramerjeve:
4 komade po 50 om dolge).
Omarica naj se zapira s pokrovom in naj sestoji iz
manjšega premakljivega gornjega dela za male pred
mete ter. spodnjega stvarnega za večje predmete. Stekle
nice s tekočino morajo biti zavarovale zoper razbitje in
razlivanje vsebine.
" .. ' .
Na notranji strani pokrova mora biti pritrjen se
znami lečil.

Objave banske uprave
o pobiranju občinskih trošarin
v letu 1933.
II. No. 10126/1.
Občina Dankorci, v srezu murskosoboškem, bo po' birala od dneva razglasitve v službenem listu« v letu
1933. 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 10. junija 1933.
II. No. 443/4.
, Občina Gor. Lakoš, v srezu dolnjelendavskeni, bo
pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v
letu 1933. 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 10. junija 1933.
II.. No. 6105/1.
Občina Hrastje, v srezu Kranj, bo pobirala od dneva
razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933. naslednje
občinske trošarine:
i
a) od 100 1 vina Din 100-—,
b)iod 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 12. junija 1933.
II. No. 14473/1.

Občina Krka, v srezu Litija, bo pobirala od dneva
razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933. 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, zganja, likerja,
ruma in konjaka Din 5'—,
d) od goveda nad 1 letom Din 30-—,
_• Omarica mora imeti na dveh straneh kovinske ro
e) od goveda pod 1 letom Din 20'—,
čaje za nošenje in mora biti stalno zaklenjena, ključ pa
f) od prašičev Din 20-—,
pritrjen na sami omarici.
g) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 50-—.
»
Tej odredbi je ugoditi najkesneje do 1. oktabra 1933. Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
Izvršitev se bo v smislu .51. 9 zakona o inspekciji dela
dne 10. junija 1933.
\
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Občina Lipa, v srezu Dolnja Lendava, bo pobirala
od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933.
občinsko trošarino po Din 100-— od 100 1 vina.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 9. junija Ì933.
IL No. 7084/1.
Občina Lueova, v srezu Murska' Sobota, bo pobirala
od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933.
naslednje občinske trošarine:
a) od 100 1 vina Din 100"—,
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100-—.
Kraljevska banska uprava Dravsko banovine v Ljubljani,
..' . "
dne 10. junija 1933.
II. No. 3731/1.
Občina Paka, v srezu konjiškem, bo pobirala od
dneva razglasitve v.»Službenem listu« v letu 1933. na
slednje občinske trošarine:
'
a) od 100 1 vina Din 100-—,
b) od 100 1 vinskega mošta Din 2fv—,
c) od 100 1 piva Din 20-—,
c) cd. bi stopnje alkohola špirita, žganja, likerja,
ruma in konjaka Din 5-—,
d) od 100 1 sadnega mošta. Din 10-—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 10. junija 1933.
II. No. 3557/1.
Občina Podgorje, v srezu slovenjgraškem, bo pobi
rala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu
1933. naslednje občinske trošarine:
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 5'—,
d) od 100 1 sadnega mošta Din 25'—,
• e) od goveda nad 1 letom Djn 10:—,
f) od goveda pod 1 letom Din 5-—,
g) od prašičev Din 2-—,
, .
h) od drobnice Din 2'—,
i) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 25-—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
'•••,.
dne 10. junija 1933.
II. No. 8331/1.
Občina Poljane, v srezu Kranj, bo pobirala od dneva
razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933. naslednje
občinske trošarine:
a) od 100 1 vdna 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 5-—,
d) od goveda nad 1 letom Din 20'—,
e) od goveda pod- 1 letom Din 10-—,
f) od prašičev Din 12*—,
g) od drobnice Din 4-—, •
b) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 25-—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 10. junija Д933..

II. No. 13147/1.
Občina Pužavci, v srezu murskosoboškem, bo pobi
rala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu
1933. 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 10. junija 1933.
II. No. 7329/1.
Občina Slamnjak, v srezu Ljutomer, bo pobirala od
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 19G3. na
slednje občinske trošarine:
•
a) od 100 1 vina Din 100-—,
b) od 100 ii vinskega mošta Din 100'—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovino v Ljubljani,
dne 10. junija 1933.
II. No. 8012/1.
Občina Slaptinci, v srezu Ljutomer, bo oobirala od
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933.. na
slednje 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 10. junija 1933.
II. No. 13868/1.
Občina Sotina, V srezu murskosoboškem, bo pobi
rala od dneva razglasitve v »Službenem' listu« v letu
1933. 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 12. junija 1933.
"' ' :
II. No. 13595/1.
Občina Suhadole, v srezu Kamnik, bo pobirala od
dneva razglasitve v -»Službenem listu« v letu 1933. na
slednje občinske trošarine:
a) od 100 1 v i n a . D i n 100'—,

•'•'''

b) od 100 1 vinskega mošta Din 100-—,
c) od 100 1 piva Din 50'—,
.
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja,
ruma in konjaka Din 5-—,
d) od drobnice Din 5"—.

likerja,

Kraljevska, banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 10. junija 1933.
II. No. 8275/1.

,-.!

Občina Sv. Peter pri Mariboru, v srezu maribor
skem 1. br., bo pobirala od dneva razglasitve v »Službe
nem listu« v letu 1933. 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 m konjaka Din 5'—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani*
.
. d n e 10> junija 1933. •
,.'...,
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ч

položajne skupine, za učiteljico pri Sv. Petru pod Sv. go
rami, po potrebi službe; K or b a r F r a n , učitelj v
Dramljah, uradnik VIII. položajne skupine,' za učitelja
v Vuoji vasi, srez ljutomerski, po potrebi službe; P o v h
V a c l a y , učitelj pri Sv. Rupertu, srez celjski, uradnik
vili. položajne skupine, za učitelja v Dramljah, po potrebi sluabe; G o l o b i c P e t e r , učitelj na J e Ä a h ,
a oh ,a
lite
pndeljen v službovanje meščanski šoli na Jesenicah,
uradmk VIII. položajne skupine, za učitelja osnovne
5
Шкт œMC to
л sole v Primskovem, po potrebi službe; A c c e t t o V a l e n t m , učitelj v Zgornjem Tuhinju, uradnik VIII po
ložajne skupine, za-učitelja v Stični na Dolenjskem,
; e) Od 100 1 sadnega mošta Din 20-—
na prošnjo; V r a b i č R u d o l f , učitelj v Vardrengu
f) od goveda nad 1 letom Din 25-— '
srez kočevski, uradnik VIII. položajne skupine, za 'uči
g) od goveda pod 1 letom Din 15-—'
telja v Stalcerje, srez kočevski, po potrebi služ
h) od prašičev- Din 15-—,
'
i) od drobnice Din 3-—,
b i ; лгт°ттаГ M . a r i j a ' ^teljiba v Črnučah, uradj) od 100 kg uvoženega'mesa vseh vrst Din 30'—. mk VIII. položajne skupine s 1. periodskim poviskom, za učiteljico v Velikem Gabru, srez litijski, na
Kraljevska; banska uprava Dravske banovine v Ljubljani
prošnjo;
J a r i n o v i č F r a n , učitelj v Leskovcu, srez
dne 10. junija 1933.
'
krški, uradnik IX. položajne skupine, za učitelja pri
Sv Emi, srez šmarski, po potrebi službe; R e j c - M o z e II. No. 11658/1,
11 č G a b r i e 1 a, učiteljica v Bušeči vasi, uradnik VIII
Občina Žalec, v srezu celjskem, bo pobirala od dne položajne skupine s 1. perdodekim poviškom, za učW
va razglasitve v službenem listik v letu 1933 nasled ljico v Breznici, srez radovljiški, na prošnjo.
nje občinske trošarine:
-•_ Prepoved razširjanja in prodajanja. Državno tožil
a) od 100 1 vina Din 100-—,
stvo v Zagrebu je prepovedalo; na osnovi čl. 19. zakona '
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50'—
o tisku z odlokom z dne 22. aprila 1933., št. Kne 1196/33,
c) od 100 1 piva Din 80-—,
'
Ј Ж Г - Ј е , m . p r ö d * W e ^iige.>Zrinjevac« od Zlatka
č) od M stopnje alkohola špirita, žganja, likeria
ruma in konjaka Din б-—,
"«erja, Miljkovica, ki je izšla v Zagrebu.
Carinski posrednik. Z odlokom načelnika oddelka
d) od 100 1 sadnega mošta Din 30"— :
za carme ministrstva za finance z dne 24. aprila 1933.
e) od goveda nad 1 letom Din 25-—, '
štev. 10938/IV, je bil postavljen za carinskega posrednika
f) od goveda pod 1 letom Din 15*—'
pn
mariborski carinarnici P e t e r n e l A n d r e i višii
g) od prašičev Din 16*—,
'
carinski kontrolor v pokoju iz Maribora.
h) od drobnice Din 5-—,
Številka
96
z dnea 29. aprilla 1933toal
.''
Ч.'0*. 1 0 ° k g Roženega* mesa vseh vrst Din 20—.
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Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
£Јњ"Ј%**ï 15?6' i ö b i l o d ' H k o v a n z redom
dne 10. junija 1933.
Belega orla IIJ. stopn e dr. Šv e g e i I v a n izredni
poslanik in pooblaščeni minister na rlzpobžInju.'iTo^
P
ščen plačila ordenske takse.
V
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z <Ine
325.
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Postavljen
po potrebi službe za sreskega načelnika V. položaine
kup^e sreza laškega K o s i A n t o n , b a L d T Ï Ï K
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. Številka 95 z dne 28. aprila 1933.
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Veličanstva kralja z dne Kraljevske banske uprave Dravske banovine.
1
1 9 3
je b11 p r e m e š ž e n
f;" ™
' x
P* Potrebi službe
ù odlokom ministra za šume in rudnike z dne
y vardarsko finančno direkcijo za finančnega svetnika 80. marca 1933 štev. 6821, j e bil p o s t a " za l u !
IV. položajne skupine 2. stopnje K o s t i Ć N d k o 1 a
finančm svetnik iste položajne skupine in stopnje dravske marskega pristava VIII. položajne skupine pri šun^rski
•finančne direkcije.
pripravnik z mesečno plačo Din 1275-- pri isti šoli.
• Z odlokom ministrala prosveto z dne 6. aprila 1933.,
Številka 97 z dne 1. maja 1933.
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Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne
™ * J f a , učiteljica v .Trbonjah in uradnik VIII polo
o d l i k o v a n i na predJog mt
žajne.skupine za učiteljico na Mirti, na- prošnjo; K r a - 3a marca 1933 so bili.
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uradnik VIII. položajne skupine, za učitelja v ViFštaniu
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v Ljubljani; L i k a r M i h a , glasbenik in tajnik iste
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. « o b i o M a r i j a , učiteljica v Virštanju, uradnik ix! gledališča v Ljubljani in blagajnik iste podzvezeTTafS
I v a n , clan orkestra Narodnega gledališča v Ljubijo
ObÊina Teharje/ v srezu celjskem, bo pobirala' od
dneva razglasitve v >Službenem listu« v letu 1G3S naslednje občinske trošarin©:
a) od 100 Ivina Din 100-—,
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50-—
c) od 100 1 piva Din 80-—,
'
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in delegat zvezno uprave v ljubljanski podzvezi glasbenikov.
Z odlokom ministra za promet z dne 8. aprila 1933.,
P. t. št. 26603, je bil p r e m e š č e n na prošnjo v isti
lastnosti k pošti in telegrafu Ljubljana 1 L a m p i č
L e o n i d , p. t. uradnik VIII. položajne skupine pošte
in telegrafa Krško.
Številka 98 z dne 2. maja 1933.
Prepoved prodajanja in razširjanja. Državno tožil
stvo v Zagrebu je prepovedalo na podstavi 51. 19. zakona
b tisku v zvezi s čl. 3. zakona o izpremembah in dopol
nitvah tega zakona z odlokom z dne 26. aprila 1933.,
štev. Kns 1248/33, prodajanje in razširjanje knjige »Go
vori in interpelacije« dr. Nikola Nikića, dr. Ivana Lončarevića, Lovre Kneževića, dr. Franje Grubera in Stjepana
Valjavca, ki je izšla v Zagrebu.
Z odlokom z dne 24. aprila 1933., Kns. štev. 1211/33,
je državno tožilstvo v Zagrebu prepovedalo prodajanje
in razširjanje knjige z naslovom D., Tadijanović »Sunce
nad oranicama«, ki je izšla v Zagrebu.
Številka 99 z dne 3. maja 1933.
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z, dne
29. marca 1933., štev. 31586, so n a p r e d o v a l i v
III. položajno skupino 2. stopnje: d r . P e r n a t A r n o l d ,
starešina sreskega sodišča v Laškem, dr. P o z n i k
A l e k s a n d e r , starešina sreskega sodišča v Ptuju in
dr. L e i t g e b A v g u s t , starešina sreskega sodišča na
Vrhniki, vsi v IV. položajni skupini 1. stopnje.
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z done
29. marca 1933., št. 31590, so bili p o s t a v l j e n i : za
starešino sreskega sodišča v Ljubljani d r . K o b e
E r n e s t , sodnik okrožnega sodišča v Ljubljani v IV.
položajni skupini ,1. stopnje; za starešino sreskega sodi
šča y Mariboru dr. L e š n i k A l o j z , sodnik okrožnega
sodišča v Mariboru, v IV. položajni skupini 1. stopnje, in
za starešino sreskega sodišča v Novem mestu R o m i h
B o ž i d a r , sodnik okrožnega sodišča v Novem mestu v
IV. položajni skupini 1. stopnje.
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dme
29. marca 1933., štev. 31588, so n a p r e d o v a l i v
IV.. položajno skupino,1. stopnje: Ro'čnik Rudolf.,
starešina sreskega sodišča v Sevnici, B a t i s t a L j u d e 
v i t , sodnik sreskega sodišča v Škof ji Loki. Novak
Kari,-sodnik sreskega sodišča v Litiji; v IV. položajno
skupino 2. stopnje: A ž m a n C v e t k o , sodnik okrožnega
dišča v Mariboru; ^ V. položajno skupino:, L es j a k
J u r o , sodnik okrožnega sodišča v Celju, dr. G r m o v Sek S r e č k o , sodnik . okrožnega sodišča v Mariboru,
A r k o J o s i p , sodnik sreskega sodišča v Kočevju in
. d r . B e n e d i k V a l e n t i n , sodnik sreskega sodišča v
Kranju..
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne
29. marca 1933., št. 31591, so bili p o s t a v l j e n i v do
sedanji položajni skupini: za sodnike sreskega sodišča
v Ljubljani: M e r a l a F e r d i n a n d , sodnik okrožnega
sodišča v Ljubljani v IV. položajni skupini 1. stopnje.
B . a r i č e v i č J o s i p , sodnik okrožnega sodišča' v Ljub
ljani, v IV. položajni skupini 2. stopnje, V e l u š č e k

V l a d i m i r , sodnik okrožnega sodišča v Ljubljani v
IV. položajni skupini 2. stopnje, dr. Š e n k J o s i p ,
sodnik okrožnega sodišča v Ljubljani v IV. položajni
skupini 2. stopnje, dr. R u p n i k V l a d o , sodnik okrož
nega sodišča v IV. položajni skupini 2. stopnje, dr. S v e t
J a k o b , sodnik okrožnega sodišča v Ljubljani v IV.
položajni skupini 2. stopnje, M ü l l e r J a n k o , sodnik
okrožnega- sodišča v Ljubljani v V. položajni) skupini,
G o s l a r B r a n k o , sodnik okrožnega sodišča v Ljubljani
v VI. položajni skupini, dr. B a j i č S t o j a n , . sodnik
okrožnega sodišča v Ljubljani v VII. položajni skupini;
za sodnike sreskega sodišča v Mariboru: V e J n a r
J o s i p , sodnik okrožnega sodišča v Mariboru v IV.
položajni skupini. 1. stopnje, dr. M i h a l i č B o r i s , , sod
nik okrožnega ' sodišča v Mariboru v IV. položajni sku
pini 2. stopnje, M i k l u š I v a n , sodnik okrožnega• sodi
šča v .Mariboru y. IV. položajni skupini 2. ,stopnje,
dr. A d a m i č R u d o l f , sodnik okrožnega sodišča y
Mariboru v IV. položajni skupini 2. stopnje, J u h a r t
F r a n c , sodnik okrožnega' sodišča v Mariboru v IV.
položajni skupini 2. stopnje, S e n i c a M i l o š , sodnik
okrožnega sodišča v Mariboru v IV. položajni skupini
2. stopnje, A ž m a n C v e t k o , sodnik okrožnega sodišča
v Mariboru.v IV. položajni skupini 2..stopnje, Š t u k l
L e v , sodnik okrožnega sodišča v Mariboru v V. polo
žajni skupini, dr. G r m o v š e k S r e č k o , sodnik okrož
nega sodišča .v-Mariboru v V. : položajni skupini,„d r. Dev
M i r o s l a v , sodnik okrožnega sodišča; v Mariboru v VI.
položajni skupini; za sodnike sreskega sodišča v Celju:
dr. L e n a r d Adolf, sodnik .sreskega sodišča v,• CeljvL.y,III. položajni skupini 2. stopnje, dr. Bav.dek J o s i p ,
sodnik sreskega sodišča y Celju v IV.-položajni,skupini
1. stopnje, T r o j e J o s i p «odnik .sreskega sodišča v
Celju v IV. položajni skupini ,1'. stopnje, R a d e j A n t o n ,
sodnik okrožnega sodišča v ..Celju IV.. položajne-iskupine
2. stopnje, in D e t i Č e k M i r k o , sodnik okrožnega sodi
šča v Celju v IV. položajni skupinr*2. stopnje; za.sod
nika sreskega sodišča v Novem mestu: D u r i n i V i k t o r ,
sodnik okrožnega šodišča'v Novem mestu v IV. položajni
3kupini 2. stopnje in P r i j a t e l j J o s i p , sodnik okrož
nega sodišča v Celju v V. položajni skupini.
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne
29. marca 1933., štev. .31587, so bili p o s t a v l j e n i :
za višjega pisarniškega predstojnika v VII. položajni
skupini Ra j n er J o s i p , pisarniški predstojnik iste. polo
žajne skupine pri deželnem sodišču y Ljubljani; za
višjega pisarniškega oficiàla VII. položajne skupine
B e r n o b i č I v o , pisarniški oficial iste položajne sku
pine pri okrožnem sodišču v Mariboru; za višja pisar
niška oficial a. v VÌI. položajni skupini pisarniška oficiala
VIII. položajne, skupine G o m b o s s i Š t e f a n pri okrajnem sodišču v Murski Soboti in P e r n e A l o j z , pri
okrajnem sodišču v Ložu.
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Številka 100 z dne 4. maja 1933.
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z";%i©
22. marca 1933. so bili p o s t a v l j e n i : pri direkciji
državnih železnic v Ljubljani v IV. : položajno skupino
1. stopnje za višjega1, svetnika Z e 1 e n k o F r a n e ,
višji svetnik IV. položajne skupine 2. stopnje; .V IV.
položajno skupino 2. stopnje'za svetnika Šulg.aj A l o j 
z i j , svetnik V, položajne skupine. s
...

Izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine: "njen predstavnik In- urednik: Ppbar-Robert » Ljubljani,
liska in zalaga; TIskarna >Merkur<yLJublianl; njen pred«tayiu1i::Qtmar.'№ch,âlek,v,;L]ubljanl,. . ;:. .

Stesso.

SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE
Priloga k 49. koëtt.lV. letnika' Ž; 'a«
dinei 21. junija 1933.

Razglasi kraljevske
ie;.'"'
Vili. No. 417/2.

1585—2—2

Razglasi sodišč
in sodnih oblastev
1613

III R 599/33—2!

Objava.

Razglas.

Konkiira se ni uvedel o imovini Lo
janica
Franca; trgovca v Košakih pri
•S '
Krrbiš Josipov Celju je zaprosil za
[Mariboru, ker nima zadostne imovine.
odobritev'tovarne
kvasa,
ki
Jo
namera
va 1 'prirediti z adaptacijo zgradbe v C e ^ Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III.,
" dne Ì6. junija 1933."
ljüj Ljubljanska« cesta- št 2. Podrobno i ""
sti'so označene v načrtih' in tehničnem
opisu.
P 167/33—3.
1615
O tem. projektu se ш . podstavi §§
110. in 422. ob. z., §§ .84.; oust 2.,
89., ódst 3/,'-gradì), ž'., zadevnih"cest- ; ' Hočevar Farni, bivša trgovka v Novem
nih \ptedpisbV:;'iiii-'§''73;':i!si. z. u.< post. ; mestu, je vloaila pni1 .podpisanem sodišču
raapisirje komiki jeki ogled' na kraju sa- tožbo zoper Sašeka Mihaela, ppsesfaika
v Pamgerčgjimu, radi plačila 536 Din
mem ih- 'obravnava '
50 par. s prip.
•'.'•••:
na petek 30. junija t. 1. ,
Narok za ustno sporno razpravo se je
s sestankom komisije ' ob 10. dopoldne. določil; ma ,2 5.. j u l i j a 1933. ob p o l Interesenti ôè obveščajo, da so ' načr d e y e t i h pri ; podpisamem sodišču,
ti nameravane naprave razpoloženi do soba št. .24, pritličje.
dneva koirtMjske ' : obravnave pri pod \ Ker jé bivališče Sašeka, Mihaela ne
pisanem uradu- na;vpogled,'š 1 pozivom, znano v Argentini, se postavlja skrbnik
da- morebitne ugovore vlože do dneva na .čin j a r c Ivaaa,..sodaii_prislay- v.. p. v
obravnave pri kraljevski banski upra Novem mestu. ' ,
vi, na dan obravnave pa v roke vodji Sreskò soditïe v" Novem mestu, odd. II.,
komisije. »Pòenejši ugovori'se ine bodo :
' d n e 6. junija 1933.
upoštevali, temveč se bo o projektu od
ločilo brez ozira nanje, kolikor ne bo
I Po 80/33-1.
1597
javnih zadržkov.
,
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Oklic.

'

Kraljevska banska uprava Dravske
banovine v Ljubljani,
dne 13;- junija 1933. - ~ ' - -

Jr

•

'

•

#

.

Oklic.

Tožeča stranka Vargazon Ernest, na
čelnik drž. žel. v poki V "Ljubljani, je
vložila proti toženi Wân'kï Novaku Martinu, Stara vas 54 pri Vidmu, Radeju
*
Antonu, sod. svet. pri okrož. sod.1, v
1544—3—3 Celju, ndl. Radej Nadi, po varuhinji
V. No-77/28.
Nadi Radej star.; uradnici ministrstva
za, šume in rude v Beogradu, in Radeju 1
Francu, neznanega bivališča, radi izro
Kraljevska banska uprava Dravske čitve šatulje z vrednostnimi papirji,
banovine v Ljubljani razpisuje za odda nakiti itd. k opr. št. I Po 80/33—1 tožbo.
Prvi narok se je določil na 22. avgu
jo regulacijskih del nä Muri v obmejni
progi za b. 1. 1933/34 prvo'javno pis sta 1933,,. oh 8-30 uri dop. pred tem
meno ponudbeno licitacijo na dan sodiščem v izbi št. 2 , razpravna dvo
rana.
• 4i julija 1983; ob 11. uri dop.
Ker je bivališče tožena stranie Ra r
v prostorih bidrotehničnega odseka teh deja Franca neznano," se postavlja
ničnega oddelka v Ljubljani, Stari trg dr. Rajh Štefan, odv. y Celju, za skrb
34/11. Pojasnila in ponudbena ; pripo- nika; ki jo bo zastopal na njeno nevar
moöki -so na ', vpogled med " uradnimi nost in stroške, dokler ne nastopi sama
urami v piéairnd nidro^ehniönega odseka. ali ne imenuje pooblaščenca.
Ponudbe naj se glase v obliki popu
Okrožno sodišče v Celju, odd. L,
sta) ..'v'odstotka' (tudi z ^ besedama) na
dne 17. junija 1933.
vsote odobrenega proračuna, ki znaša
.'',",•"'•'
Ф ' -'
879.800-— Din.
IV O g ' 1 8 / 3 3 - 4 , ^ ; ' ^ \
1604
Podrolinostï razpisa JSo razvidne iz
razglasa o licitaciji v »Službenih nòviNa prošnjo Raner Katarine, viničarnaW in ha Tra^lasni: deski tehničnega
ke-v. Vinarjih š t 8, pošta Maribor, se
oddelka.
"
•'•''''•'
' ' '•
uvaja postopanje' za arhortizaçijo. na
КгаЦвувка banska uprava Dravske
slednjih vrednostnih papirjev, ki jih je.
••}••-^' -''•••• ^banovine,: :
.., ''•';'.::...,., prosilka, baje, izgubila; ter se njih imev Ljubljani', dne 10.' junija 1033.
jitelj pozivlje, d,a, uveljavi tekom 6 me
secev <tài''dnëvRM razglasitve"y »Službe^
nem listuc svoje pravice.* Sicer bi se po

Razglas o licitaciji.

poteku tega : roka. proglasilo, da so
vrednostni papirji brez moči.
- Oznamenilo vrednostnih papirjev:
Hranilna knjižica Mestne hranilnice v
Mariboru, štev. 3264, glaseča se na ime
•Raner Katarina z vlogo 5.300 Din.
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. IV.,
• dne 2. junija 1933.
*&'
Og 10/33—3. .
, . . ' . . ' 1586
t

Uvedba jDo^topanja sa
proglasitev mrtvim.
Zupane Franc, rojen; 19. aprila 1859.
v Vogljah štev. 32, pristojen v eenčjur,
okraj Kranj, . je odšel .koncem junija
1893. na Ogrsko dela.iskat. Od tam je
še par let dopisoval, potem pa ,ni več
glasu o.njenii ...
Ker je potemtakem smatrati, .da je
nastopila zakonita domneva smrti v
smislu § 24., štev. L, O. d. z., se uvaja
na prošnjo njegove hčere Kristane Iva
ne v Vogljah .štev.-38 postopanje za
proglasitev, mrtvim ter se ; izdaje poziv,
da se o pogrešancu poroča sodišču. .
' Zupane Franc se poziva, da se zglasi
pri podpisanem sodišču' ali drugače da
kako. vest o .sebi. _
_.'........ .. .
Po 15. maju 1934. bo sodišče na vno
vično prošnjo odločilo o proglasitvi
mrtvim.
Okrožno sodišče v Ljubljani, odd. V.,
dne 15. maja 1933.
«j;
E 149/38—5.
• 1611

^

Dražbefti oklic.

Dne 15. j u l i j a Ï9"33. ob p o i d e s e t i h bo pri; podpisanem sodišču
y gòbi št. 10 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga 1. Ihova, vi. št. 37, 2. Ihova,
vi. št. 49, 3. Ihova, vi. št. 66. •
• •• '
, Cenüna vrednost: 1. Dim 79.433-90,
2. Din 3082-80, 3. Din 3568-—.
Vrednost pritMine: Din 4700'—.
Najmanjši ponudek: Din 60.523'14Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi, se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit »na uradni deski tega
sodišča.
Šresko sodišče Sv. Lenart,
'
dine 6. junija 1933.

,:

Amortizacija.

E 426/32—20

1589

Dražbeni oklic.
Dne 24. julija 1933. ' dopoldne ob
osmi uri bo. pri. podpisanem, sodišču v
sobi št. 20 dražba nepremičnin: zen*
ljiška knjiga k. o. Dole, vi. št. 122, v t
š t 232, k...o. Sodji yrh, vi. št. 1255, k.
p. Çerovec in vi. št. 476, k. o. -Vanja
vas.
Cenilna vrednost: Din 89.550-—.
Vrednost pritikline: Din 8010-—/

Strain 262.
Štev. 60.
Najmanjši ponudek: Din 65-040—
Ei73/33r-a .''.;;•'
j
,
^
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,'
Bßavjce, ki bi : ne pripuščale idražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž
benem naroku pred zadetkom dražbe,
D n e 26. j u l i j a 19-33. d o p o 4 d n e benem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
ob p o l e n a j s t i h bo pri podpisanem
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, sodišču v sobi št. 6 dražba, nepromičnin: glede nepremičnine v škodo zdražitelja.
ki je ravnal v dobri veri.
zemljiška knjiga 'Britöf, vi. Ж 202, ob ki je ravnal v äobri veri. i : •
V ostalem W-opozarja ha dražbeni
„ i X °, 9l . àl . em I e . opozarja na dražbeni
stoječe iz pare. št. 355, njiva.
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
Cenilna
vrednost:
Din
2000-—.
sodišča.
•
•
•
.
.sodišča. .-. -v; • . "• -:r^
, Najmanjši ponudek: Din 1334—.
Sresko sodišče v Metliki,
Sreskò sodišče v KranjnV
, Pravice, ki bi ne pripuščale' dražbe,
dne 13. junija 1933.
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž- '
dne 10. junija 1933.
benem naroku pred • začetkom dražbe, i *
' •• '
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
E 469/33—11.
l 6 1 2
E
2574/32-13.,
•
=
glede nepremičnine v Škodo zdražitelja,
1 Ш
ki je ravnal v dobri veri.
У ostalem se opozarja na dražbeni''
Dne 2 5. j u l i j a 1 9 3 3 . dopoldne
; Dne 8. a v g u s t a - 19,33. dopoldne
e Q a
*?..y
J s t i h bo pri podpisanem so oklic, ki je nabit nä uradni deski'tega' ob, d e v e t À h bo pri .podpdgamem, sodi.sodišča.
dišču v-sobi št.'4 dražba nepremičnin:
šču , v sobi št. 6 dražba,; nepremičnin:
1
Sresko sodišče v Kranju,
: zemljiška knjiga Celje mesto, vi. št,-647.'
zemljiška knjiga d. o. Strgojnqi, vložna,
dne
10.
junija
1933.
Cenilma vrednost: Din 136.525.-—.
; Cenilna ^vrednost: Din 6397r—.,
Najmanjši ponudek.- Din 68.263—
1595 ' Najmanjši ponudek: Din 4265'—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, E 480/33-8. .
; Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe^
je priglasiti sodišču najpozneje pri
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž
dražbenem
naroku pred začetkom
D n e 26. j u l i j o . 1933. d o p o l d n e benem naroku pred začetkom dražbe,
dražbe, sicer bi se ne mogle več uve
ob p o l d v a n a j s t i h bo pri podpisa sicer bi se ne mogle. več. uveljavljati
ljavljati glede nepremičnine v škodo
nem sodišču v sobi št. 6 dražba nepre iglede nepremičnine v Škodo zdražitelja.
zdražitelja* ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni. mičnin: zemljiška > knjiga Olševk. Vlož. ki je ravnal v dobri veri; -••'
oklic, ki je nabit na uradni, deski tega st. 51, i. s. pare. 29 hiša, šupa, vodnjak,'*
V ostalem se opozarja na dražbeni
pare. 30 vrt, pare. 328 njiva, pare: 244
sodišča.
oklic, ki je ; nabit na uradni deski, tega
njiva in kozolec.
•
Sresko sodišče v Celju,
s o d i š č a . ; •,' • , . . . , , . '
Cenilna vrednost: Din 19.702—.
I . . . Sreskonsodišče v Ptuju,
, dne 31. maja 1933. ' ' :
Najmanjši ponudek: Din 13.8Ò2--4
' , .
dne 19. maja 1933.
T 16/32.
1587
u
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Dražbeni oklic.

Dražbeni oklic»

Dražbeni oklic.

%

'-•

Dražbeni oklic.

Proglasitev za mrtve.

...
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medeni pogrešanci za mrtve, ker
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J » a k o še Žive, ah daj mu dajoto kakodrugače'

Ime, rojstni dan, stan in zadaje
bivališče pogrešanca
Otrin Lovro, posestnik, roj. 6. avgu
sta 1877. na Zirovskem vrhu-21.

Sedej Matej, roj. 18. septembra 1886.
v Rovtah, tesar v Rovtàh.

Bistvene okolnosti, na katere se predlog opira

•Uvedbo postopanja predlaga

Dan in opr. Oklicni rok
št. oklica
poteče dne

° b « S ^ Š n i m o W l i z a c i J i služil, pri. črnovoj.'polku
st. 27, potem pri črno.v.oj. baonu štev 154/III
nato pri lovskem bàohu,'vojna poŠta 32 na gori
Sv. Mihaela, kjer ga je baje zadela granata
okrog 19. septembra 1916.; zadnje poročilo od
njega 20. septembra 1915. ;
<

žena'
Otrin Katarina

15. V. 1933, 1. XII. 1983.
T 16/33—3

Odšel s 27. domobran, pp. nâ rusko bojišče, pri
; '.• : ž e n đ • .' 16. V; 1983. l.-XII. 1983;
šel V ujetništvo, kjer je, v bolnici blizu mesta'
Sedej Barbara
• T 22/33-8
Brody, Poljska, baje 26. dec. 1914. umrl
Harauer Lovrenc, roj. 3. avg. 1885., Takoj ob izbruhu, svetovne vojne odšel. 8,17.. pp.
•
žena,-* • i
У. 1938'. ;1%Ш,.1933.
posestnik" na Blatni Brezovici 13.
na gauško fronto, spotoma jrisal nekaj dopis- Harauer Frančiška T.li 110/32—3
me; pozneje brez sledu izginil."
'
Celare Joïe, rojen 9; aprile 1883. v Aprila 1915. odrinil s 7.. lovskku baonom na ru- '
! ': žena . ".,.' 15; V. 1933. ,1. Xïr, lÖ33„j
Smrečju 29. ,•
•
...
sito fronto, zadnjič, pisal '28. avgusta 1916.
Celare,Marija ,' T 113/32-3
Mihelčič Rudolf, roj. 4."aprila 1880. 0 d Š e ] eJ7,- domob/anskim p ; p . v Qaljcijo, pisal
..žena .
15. V. 1033. ^ X I i . l 9 3 | ;
v Mali RaČni St.: 26.
zadnjič leta 1915.
..
...
MihelčiČ Jedert уОцД/ЗЗ-е r
Urbanija Jože. rudar, roj. 11. marca Ob izbruhu svetovne vojne odšel k 6., dragon' n.lX^r
15; V..lfl33. 15.ХЦ.РЗЗ.
. •" žena, . "
1884. v Pugledu pri Moravčah.
skemu polku, z njim odšel-na bojno polje vojUrbanija Ivana,; Og: ,4/88-6
na pošta št. 47. Zadnjič je pisal 2. junija 1916
Ponikvar Jakob, fe&ar, roj.-3, julija Ob izbruhu svetovne vojne odrinil s 17 p p na
. ; • brat•, ... 16. У. 1933. îs.xii^ess
188Q. na.Bočkovem pri Sv. Trojici,
rusko fronto, odkoddr sé sploh'tii javil.
Ponikvar Д ntön
Stopar Jernej, roj 23. avgusta 1884: Ob_izbruhu svetovne vojne odšel s 7. kompanijo
' ;; ,tžena .:
4&i V.,1983. 16. XII. 1988^
. v šmartnem pod šmarno: goro.
27. i domobranskega polka na rusko; fronto: Pii Stopar UrŽa
Og 7/32-2
sal, zadnjič 6. septembra 1914.
Jur->an Valoitin, kajžar, roj. iv. ja- Ob • izbruhu : svetovne; Vojne odšel •» '17. p p ; na
žena
1er'v:
I nuarja 1884. •
rusko fronto; Pisal zadnjič koncem julfla 19Ì4.
Jurman Ana
Og'8/38^3
"№•«••
Okrožno spdišSe v Ljubljani, odd. V.,
dnel..• junija,1933, ,

Štev. 60.
Stran 263.

Vpisi v trgovinski register.
V p i s a l a se je n a s t o p a a f i r m a :
663.
Sedež: Maribor, Gospojrià ul. 7.
Dan vpisa: 8. junija'1933.
Besedilo: Valentin Stampach & Co.
Obratni predmeti trgovina z lesom
na debèlo.
Družbena oblika: Javna trgovska
družba od 1.' oktobra 1932.
Družabniki:. 1. Stampach Valentin,
pos. in lep.••• trg. y Mariboru, Gospojna
ulica 7; 2. Luchenbtihl Ivan, bivši ravnatelj lesne industrije, Apatin. ' Trg
oslobodjenja 3; 3. Kramer Josip, bivši
.ravnatelj lesne industrije, Maribor, Trg
kralja Petra I.; 4. Heintz Edmund, bivši
ravnatelj lesne industrije, Maribor,
Sodna ul. :
Za namestovanje. upravičeni so ko
lektivno vsi 4 družabniki.
Podpis firme: Tvrdka se podpisuje na
ta način, da podpisujeta skupno po dva
družabnika od kogarkoli napisano, na
tisnjeno ali s . štampiljko odtisnjeno
tvrdkino besedilo s svojim lastnim pod
pisom.
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru,
odd. I V.,
dne 8. junija 1933
Fi 222/33 T- Reg A Ш237/1.

656.
Sedež: Maribor, Tkalska ul. št. 5.
Dan vpisa: 8. junija 1933.
Besedilo: Močivnik in drug, tvornica
ovratnikov in perila.
Vstopil je kot javni družabnik Шпш• Jer Adolf, trgovec v Mariboru.
Za namestovanje sta upravičena do
sedanja družabnika Močivnik Franc in
Kavčič Franc, vsak. zase.
Podpis firme: Tvrdko podpisujeta
družabnika Močivnik Franc in Kavčič
*ranc vsak zase na ta način, da stavi
eden izmed' njiju pod napisano, natis
njeno ah e štampiljko odtisnjeno bese
dilo firme lastnoročno, ime >Močivnik in
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru,
dne 8. junija 1933.
Fi 216/33 - Reg A ИГ 224/4.,
657. *

*'•'

pom opr. št. S 9/32—2 o imovini prezadolženca, se odpravlja, ker ni kritja
za stroške postopanja, po' § 178., odst. 2.,
St. Z.

Okrožno kot konkurzno sodišče
odd. I.,
dne 9. junija 1933.

r

Celju,

Razglasi raznih uradov
in oblastev
16

Narodna banka °s
kraljevine Jugoslavije
Stanje 15. junija 1933.

•;•"

Sedež: Maribor.
Dan vpisat 8."junija 1933.
Besedilo: Podružnica Ljubljanske kre
aitne banke v Mariboru.
Izbriše se član predstojništva Drago,
tm Klobučar.
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru,
dne 8. junija 1933
Fi 217/33 - Reg B I 3/25.
I z b r i s a l a se je n a s t o p n a f i r m a
658.
Sedež podružnice: Maribor.
Sedež glavnega zavoda: Ljubljana.
Dan izbrisa: 8. junija 1933.
Besedilo: »Balkan«, delniška družba
za mednarodne ^transporte v Ljubljani

V p i s a l e so s e l z p r e m e m b e In
dodatki pri nastopnih firmah:
654.
Sedež: Brežice.
Dan vpisa: 13. junija 1933.
BesedüörВДФпКпЗД.Ljubljanske kre V I l K T j d a c i j i ,
. •;' ,.
ditne banke v Brežicah.
n ? b 0 ß к о п б а п е likvidacije.
Izbriše se član predstojništva Anton
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru,
Löschmgg, vpiše se pa kot član pred
dne 8. junija 1933.
stojništva Hanuš Krofta, ravnatelj cen
Fi 165/33 - R g B I 16/9.
trale Ljubljanske kreditne- banke v
Ljubljani,
nadalje pri firmi:
Sedež: Celje.
V p i s a l e so se l z p r e m e m b e ' i n
_ Besedilo: Podružnica Ljubljanske kre
d o d a t k i p r i n a s t o p n i za
ditne banke v Celju.
drugi :
zbriše s e
Prokura ravnatelja Josipa ..659.-w\
S]A
Sedež: Beltinci. Okrožno sodišče v Celju, odd. I.
Dan vpisa: 8. junija 1933.
dne 13. junija 1933.
Besedilo: Kmetska hranilnica in po
sojilnica v Beltincih, registrovana za
Rg B I 35—15.
druga z neomejeno zavezo.
Izbriše se, dosedanji član načelstva
•• •• •
' .•'='•' •'#.?:
. . ,'
Škafar Matija, vpiše pa novoizvoljeni
član načelstva Šaruga Štefan, posestnik
Sedež: Ljubljana. •
v -Beltincih, št. 218.
Dan .vpisa: 3. junija 1933.
Besedilo!} L. Maurer & Co., družba z
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru,
omejeno layezo.
dne 8. junija 1933
N a
! '
podstavi notarskega zapisa z dne
Fi 219/33 - Zadr. IV 27/8.': •
1
29. maja 1933i<japremenila se je točka
1
>SedmiČ<. družagne pogodbe.
: izbriše, se nametnik poslovodje Tom; sič Josip, zasebnik v Ljubljani. Rimska
; cesta St., 23. .
660.
•' •
:S 9/32—50.
< 1598
; Okrožno kbt'trg. sodiSèe v Ljubljani,
dne 2. junija 1933.
-•• Pi 203/33 - Rg e IV 21/8.
;
Prezadolženec Lesjak Franc;- bramar,
Breg pri Celju. '
Konkurz, ki je bil razglašen s skle-

De°vtžefkini- 1,903 ' 364 - 782 - 96 ( - 2 ' 169 - 5 *3*6>
,Ko0van?đno-gi ^ 6 5 3 ' 4 9 8 ' 6 8 ''(+ 2Д34.024-69)
veo v niklju 366,913.176-50(-l-U7 299 244-fio\
papirji , . 16,451.200-—
Prejžnjipred-

Än^prli- 1 , 8 ' 4 , 1 0 8 - 3 9 2 ' 9 9 ( + ' » * » * >

jemi gl. drž.
.blagajni . 600,000.000-—
vrednosti reV r X o s ° « đ a 6 8 > 0 4 4 - 5 6 3 ' 4 O ( + 301.701-30)
ostalih fondov
7,930.114-72 ( +
6.000--)
Nepremični'
'
n
e
.
.
160,166.356-36
(
+
90.876--)
J
Razna aktiva 68,642.261-12 (- 8,603.1002)
7^35,467.938-80 ,
Pasiva
- •• -u t
o- , . ,
Dinari»»
Kapital
. 180,000.000-Kezervni
7
Ä i f ^ V
Ж 3 7 2 " б 0 < + 301.701-30)

Ä K V
Vpisi v zadružni register. Iç^btokn^.

9 70èi 374

' - -°3 (+

7.265-{

4.385,841.180-- (-73,605.415-)

Obveze г rò- ^ 4 8 7 - 4 0 7 ' 0 8
(^^7Ш-70)
i & • \ - ' - 2 9 № . 1 Ш б ц - 6,300.000--)
Razna paaiva 401,609.475-94(4-16б1гб8.1.Ч7-Л7{
7.885,467.988-80
Obtok in ob»
veze . . . 6.370,328.587-08
Celotno kritje . . . 36-44%
Kritje v zlatu . . . 33-46°/'

;

.««,'•••.•

•

••::••

-

•

:'

Obrestna mera:

•

Konkurzni fazglasi
Odprava kónkùrza.

ookMnbardu ....

; ; ;; ; J**

:VII/2 št. 26198—1933.

1616

.::,,:• Objava.
• Mnogokratnik za Kračun davščin© od
.prirastka ^ a vrednosti nepremičnin v
okolišu mestne občme ljubljanske se je
določil za mesec maj 1933 po S 5 na;redbe z dne 21. oktobra 1922. Ur' list
štev. 365/113, za vrednosti in zneske
izražene v dinarski veljavi, na
7.'
Mestne načelstvo
v Ljiibljaini, dme 12. junija 1933.

Stran 264.

Štev. 50.

tiskanja izdanih 75.000 delnic odjidosef
danje nominalne vrednosti po 200 K,
odnosno D 50-— na Din :25'—. Ta sklep'
za sprejem učenk Y redni učni tečaj
: Direkcija drž. ; rudnika Velenje raz je bil odobren z odlokom kraljevske
1933./35. Državne babiške šole v Ljub pisuje na dan 28. junija t. 1. ob 11. uri banske uprave Dravske banovine z, dne
ljani.
dopoldne 100 m* hrastovega jamskega 20. maja 1933., VIII No. 3057/2. .'...,
Na podstavi pravilnika za šole za ba lesa. Pogoji pri podpisani.
V- smislu § 18., odst..:4., toč. .3, nabice, objavljenega v »Uradnem listu«
Tedbe [ministrstev za notranje zadeve,
Direkcija drz. rudnika Velenje,'
št. 76 z dne 14. julija 1927., se sprejme
finance, trgovino, pravdo in poljedel
dne'10. junija 1933.
'
v redni šolski tečaj 1933./36, državne
stvo, z. dne 20. septembra 1889., drž.'
babiške. бље v Ljubljani 20 učenk.
. '•„, 1609. zak. št. 175, se ирдШ podpisane druž
Pogoji za sprejem v-toabiško šolo so: Štev. 6711/11.
be pozivljejo, da prijavijo svoje' terjat
Kandidatinjâ ne sme biti mlajša od
ve družbi tekom 3 mesecev, počenši od
Razpis.
20 in ne starejša od 35 let, kar dokaže
Direkcija državnega rudnika Velenje dne, kò'se, bo ta razglas • tretjič objavijl,
s krstnim listom.,
razpisuje na dan 4. julija t. 1. ob 11. uri • 'Maribor, 8. junija ' 1933, '" , .
Biti mora dobrega vedenja, kar do dopoldne dobavo naslednjega živeža:
»Rovina« . . , . :. ,.,
kaže, z nravstvenim izpričevalom svoje
2800 kg la svinjske masti,
' prva jugoslovanska me.talurgiöna.' indu-.
občine.- - • - ' • • •
. strija d. d. Maribor.
. , -,
3000 kg koruznega.zdroba,
Če je omožena, mora imeti moževo
3500 kg riža,
*
pismeno dovolilo, overovljeno od pri
2000 kg bučnega olja,
1568—3-^-2 '
stojnega oblastva; če je ločena, pa mora
1200 kg terpentinovega mila,
to dokazati s potrdilom duhovnega ali
600 kg sirove kave.
Poziv upnikom.
civilnega sodišča
Dobavni pogoji pri podpisani.
V zadružnem registru se je dne 18.
Dovršiti je morala пајпцпј 4 razrede
Direkcija drž. rudnika Velenje,'
maja 1933. pri firmi »Stan in.dom« ob-.
osnovne šole; prvenstveno se sprejme y
dne 16. junija 1933.
čekoristna stavbena in kreditna zadruga>\
šolo • ona, ki je dovršila kak razred
z omejeno, zavezo ,v Ptuju vpisalo.:, '.'.
srednje šole.
Po sklepu občnega zbora z dne 25.;
Biti mora telesno in duševno zdrava
aprila 1933 se je zadruga razdružila. in,
ter sposobna za opravljanje babiškega
prešla v likvidacijo. .
. .
...
poklica in ne noseča, kar dokaže z urad
1592
Likvidator: ' K:veder'.Dragotin, upravi
nim zdravniškim izpričevalom.
telj meščanske šole vPtuju.
Kandidatinjâ za brezplačno učno me
Vabilo
; Likvidacijska firma: »Stan in dom«
sto mora biti državljanka kraljevine
obče koristna ' stavbena in kreditna za
Jugoslavije ter mora dokazati z _ uboz- , na XII. redni občni zbor
nim izpričevalom občine, potrjenim po delničarjev tvrdke »Slograd«, druga z omejeno zavezo, v likvidaciji.
pristojni davčni upravi, da je tako siro
V smislu § 40 zadružnega zakona se
mašna, da ne more plačevati iz svojih slovenske gradbene in industrij razglaša razpust žadJruge in pozivljejo
sredstev učenja v babiški šoli.
upniki, da svoje terjatve javijo likvida- д
ske d. d. v Ljubljani,
Učenka, ki se šola ob svojih stroških,
cijski firmi.
plačuje za internatske stroške po 500 ki bo dne 7. julija 1938. ob 12. uri v
Kveder .Dragotin, s. r.
dinarjev na mesec.
likvidator firme.
prostorih Prometnega zavoda za pre
Vse učenke, najsi se uče ob svojih mog d. d. v Ljubljani, Miklošičeva št. 15.
*
ali ob državnih stroških, imajo stano
Dnevni red:
^•'•И1806;
vanje in hrano v šoli ter morajo pla
čali 2000 Din, in sicer 1000 Din takoj 1. Poslovno poročilo upravnega sveta za
Póziv upnikom.
leto 1932.
pri vstopu v šolo, ostalih 1000 Din pa
Upniki
tvrdke Bergodac • & ' Oo., dru
najdlje do poteka prvega leta šolanja, 2. Predložitev bilance za leto 1932.
žbe
z
o.
z.
v likvidaciji v Ljubljani, se
3.
Poročilo
nadzornega
sveta.
za nabavo babiških priprav in drugih
zakona, odnosr
4. Sklepanje p absolutoriju upravnega pozivljejo po čl. 247. trg.
potrebščin (učnih pripomočKov).
no po § 96. zakona o ; družbah z omeje
in
nadzornega
sveta..
.Tečaj za babice traja 18-mesecev ter
5. .Dopolnilne volitve v upravni in nad no zavezo, da najdalje v treh mesecih
se začne dne 1. septembra 1933.
od dneva t e objave prijavijo svoje za
zorni svfet.
'
Pravilno kolkovane prošnje. za spre
hteve likvidatorju. .<•••':
•:.
••»
6.
Slučajnosti.
:
.
<
jem v državno babiško šolo v Ljubljani
Likvidator. Iz
§
16.
družbenih
pravil:'
Na
občnem
z vsemi navedenimi dokumenti je vlo
žiti najkasneje do 1. avgusta 1933. pri zboru daje vsakih 20 delnic pravico do
•
.,;'••;•, - 'u
.- .1607
upravi državne babiške šole v Ljub enega glasu. Zaradi glasovanja morajo
ljani, Stara pot Št. 3, potem pristojnih položiti delničarji najmanj 6 dni pred
Objayav
občnim zborom svoje delnice pri,.družsreskih načelstev.
Izgubil sem dovolitvi za- prebivanje
beni
blagajni.
Prošnje poslane po tem roku, se ne
in zaposlitev v kraljevini Jugoslaviji,
bodo upoštevale.
V Ljubljani, dne 17. junija 1933. '
izdani od policijskega ravnateljstva v
Upravni svet.
Uprava drž. babiške šole v Ljubljani,
Ljubljani na ime: Cotič Emil, rodom iz
dne 17. junija 1933.
*
Fare pri Gorici. Proglašam ijü za ne
1546-3--3 veljavni.
:•'' •;]'•' ' :i:
' •
' *
.•V!
Cotič
E
m
i
l
s. r.
Razglas.
Štev. 6544/11..
1591
Љ
.-•
. . . ;;•..
,.
Na desetem m odnosno enajstem red
!
-.-.;-...
,
.•'
•
1617"
Razpis.
:
nem obenem zboru delničarjev tvrdke
Direkcija drž. rudnika Velenje raz >Kovina<, prva jugoslovanska metalurObjava.
pisuje na dan 28, junija 1933. ob 11. gična^ industrija d. d. Maribor, z dne
Izgubili smo avtomobilsko' evidenčno
uri dopoldne dobavo 170 m brezšivnih 27. maja 1981 in odnosno 15. decembra tablico 2^-A-^7 teir, jo proglašamo za
Mannesmannovih cevi. Pogoji pri pod 1932 se je sklenilo znižanje delniške neveljavno. '
pisani.
glavnice od Din 3,750.000-— na polovi-,
Dolenc & Tonnieš,
Direkcija drž. rudnika Velenje,
co, tedaj na Din 1,875.000*—,potem pre'
••.'-.- «'Ljubljana;
>
dne 10. junija 1933.

St. 153/33.

1610 2—1

Natečaj

1590

Štev. 6478/11.

Razpis.

Razne objave

Izdaja kraljevska banska oprava Draveke banovine. Urednik: Pohar Robert v Ljubljani,
ftaka la zalaga: Tlakama Merkur .v Ljubljanij njen predstavnik: 0. Michâlek v Ljubljani.

W i t

pUBÉea»-r-gWffTÌA

KR A L J É V I N A

JUGOSLAVIJA

SLUŽBE NILIST
KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE
51; kos.
V LJUBLJANI, dne .24. junija-1933.
Letnik IV.
VSEBINA:
326. Uredba o činu strok, šol nasproti srednji Soli in fakultetam. 328. Objave banske uprave o pobiranju obč. trošarin v 1. 1933.
327. Določila, .po kaierih se priznavajo banovinski prispevki 329. Izpremembe y staležu državnih in banovinskih uslužben
'•;-•• za napravo gnojišč in gnojničnih jam.
cev na področju Dravske banovine.

Uredbe osrednje vlade.
326.
À , ' " ï ï " ï ï ! n O V r 8 ' 7 " o s t a v k a . e ) , , z a i o n a o uradnikih z
to« -K, taarea 1931.. ш § 8. zaKona o državnem prometo m , osebju, z dne 22. junija 1931. in po dobljeni soglasS
, - m i r t ì strskega, sveta predpisujem

o činu strokovnih šol nasproti srednji
soli in fakultetam.*
• •.' .;• .,.;." .'"•.".••

;

-'Člen 1.;,'

' V - . - S E ^ ^ ^ T S r a Z r € d o v 8TeàjlÌ& iole ustrezajo in
• ^ ^ ^ . i v a h f i k a r f j o za zvaničniško službo po § 10.
z a t o n a . u r a d n i k i h in § 11. zakona o državnem promet
a n - e s e b j u - t e J e šole, tečaji in izpiti:
• 1. .Podčastniške šole (dveletne in osemnajsta esečne)
vseh vret.. orožja vojslfc in mornarice; ' •
. 2. Bolničarska podčastniška šola.
"' , ;
•3.Ppmorsfepodčaštniaka zrakoplovna šola:
4. Vojaška podkoveka šola. ' "
5.. Specialna mehaniška šola ministrstva za pošte in
telegraf.
.
\
6. TrOetna o b ^ b r t n a . šola, dokler ostanejo osebe
>!
s to dovršeno'.soli) v svoji stroki.
' :
ostanejo
t ; . 7. T'nle^a-obr.ta^trgóVinàka . šola, : dokler
osebe s to dovršeno "Šolo v; svoji stroki.'
'
8..Babiška. šola^z; žavršnini izpitom.
'•• Ö-" Nereformirana medresa.' ' ' '
•. • 'i-O-ktae ..medrese ' n a ..prejšnjem ' ozemlju Bosne in
Hercegovine.

.«&?^А" pomožnegfl pošta^^af^a
* »Službene. novine : ' kraljevine ' Jugoslavije« z dne
3
10. maja 1933» ^^10У=/ХХХ/290.
' ''—
-

12. Dveletne: nižje kmetijske šole, praktične kme
tijske <šole, «pecialne kmetijske šole, ratarske -šole,^vi
narske ratarske šole, vinarske in kmetijske šole, vinarsko-sadjarske šole in kmetijske šole.
13. Cours supérieur: Mission laïque française, v
Bitolju.
14. Triràzredaia nižja trgovinska šola v Prizrenu.
15. Dveletni tečaj za žensko ročno delo pri srednji
tehniški šoli v Ljubljani.
16. Dvorazredna državna risarska šola -.v, Ljubljani
17. Triletna cerkvena glasbena šola v Ceiju,
. 18. Dveletna strojna, šola v škofji Loki.
19. Darul-mùàlimin v Sarajevu.
20. Dveletna državna obrtna šola v Sarajevu.
21. Dveletna šumarska šola v Sarajevu.
.22. Višji tečaj šumarske šole v Aleksinjcu.
23. Trirazredna ratarska šola piri šumarski šoli v
Križevcin.
.
Člen 2.
^
Izobrazbi nepopolne srednje šole ustrezajo in dajo
šolsko kvalifikacijo za zvanja, ki se razponqajo od X. do
vštete VII. položajne skupine po § 45., odet. 1., zakona
o uradnikih, te-le šole, tečaji in izpiti:
1. Višja gradbeno-obrtua šola z usposobljenostnim
izpitom za gradbeni poklic.
2. Zelezniško-obitoa ' (štiriletni tečaj).
3. Triletna strokovna mehaniško-tehniška . obrtna
šola:
i -.••..;•.: .
4. Dveletna industrijska šola.
:
• " " • _ : ••
5. Državni tečaj za prvega strojnika pri rečnem
brodarstvu.
6. D ržavni tečaj za prvega, motorista pri rečnem
brodarstvu.
7. Strojno-podčastniška šola mornarice.
8. Vojaško-sanitetna šola. . i
9. Vojaš-ko-veterinarska šola.
.•:...'.
10. Vojaško-glasbena šola (od L 1923. do všteteca
L 1928.)-'
.. '•'. ,:
/^
"•' -11- VojaŠko-glasbena šola z osnovnim tečajem in te
čajem za izpopolnitev.od dne •!. januarja 1929,
.••••
'
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12. Trgovinska strokovna šola z odiiodnim izpričevalom.
13. Dvorazredna trgovinska šola z završnim izpitom.
14. Štiriletne; nižje kmetijske šole, vinogradniškosadjarske šole in ratarske šole^z završnim izpitom.
15. Dveletna teoretska šola za sestre v državnih za
vodih za zdravstveno zaščito mater in otrok.
... 16. Opravljen izpit za kvalificirano bolničarko.
17. Prejšnja osemrazredna višja ljudska šola.
18. Trirazredna ruždija z završnim izpitom.
19. Dovršeni tečaj »Nautike«, strokovne navtične
šole pred 1. 1916.
20. Trirazredna meščanska šola v Dravski in Pri
morski banovini do vštetega dne 31. oktobra 1925.
21. Nižji tečaj vojaško -obrtniške šole v Kraeuievcu
m Obiličevu.
22. Višji tečaj vojaško-obrtniške šole brez izpriče
vala >za mojstra« v Kragujevcu in Obiličevu.
23. Nižja strokovna rudarska šola v Knjaževcu, Ze
nici in Celju.
24. Štiriletni nižji tečaj ženske strokovne šole.
25. Triletna gradbeno-obrtniška šola z završnim iz
pitom v Beogradu.
26. Specialna mehaniška šola ministrstva za pošle in
telegraf v Beogradu (bivša) s predhodno izobrazbo dveh
razredov gimnazije ali meščanske šole ali trirazredne
obrtniške šole. '•
27. Rezbarska šola v Beogradu (bivša).
28. Gradbena in geodetska akademtja prof. Andonovića v Beogradu,— dveletna — z izpričevalora za teh
niškega risarja ali za pomočnika geodeta, geometra in
gradbenika, a s predhodno izobrazbo dveh razredov
srednje šole.
29. Dveletna trgovinska šola Todoroviča in Đorđevića v Beogradu.
30. Osemrazredna meščanska šola evangelijske cer
kvene občine v Beogradu.
31. Ženski vzgojevalni zavod A. Cermanke v Beo
gradu (bivši).
32. Ženski vzgojevalni zavod M. Marinkovi'ćke v
Beogradu (bivši).
#
33. Nižji tečaj ženske delavske šole v Beogradu
(bivši).
34. Dveletna šola za sestre pomočnice Rdečega križa
v Beogradu.
•
. 35. Šola >Mektebi Edebija« v Skopi ju.
36. Nižji tečaj >Mektebi Sultanije« (turška gimnazija)
v Skoplju.
37. Petletna eksarhijska pedagoška šola v Skoplju
(bivša).
.38. Dveletna bolgarska svečeniška šola v Skoplju
(bivša).
39. Trirazredna mizarsko-mojstrska šola pri srednji
tehniški šoli v Ljubljani.
40. Dnevna šola za obdelovanje lesa, oddelek pri
umetno-obrtni strokovni šoli, v Ljubljani.
41. štirirazredna meščanska šola pri Uršulinkah v
Ljubljani.
42. Štiriletna državna železniška šola pri želez
niški delavnici v Sarajevu. • '
43. Dovršeni tečaj za strojne poslovodje v Sarajevu.
44. Tehniška strokovna šola v Sarajevu.
45 Triletna državna obrtniška šola v Sarajevu.
46. Štirirazredni. k. k. Militärknabenpensionat (gim
nazija) v Sarajevu (bivši).

47. štirirazredna družbena madžarska srednja šola v
Sarajevu.
•'
"
48. Okrožna medresa v Sarajevu.
49. Nižji tečaj Husrev-begove medrese « Sarajevu.
, 50. Višja dekliška šola pri- Nemškem šolskem za
vodu sv. Avguština v Sarajevu (meščanska šola).
51. Meniška šola v samostanu Rakovici.
52. Šola za konjarstvo državne žrebcarne v Liubičevu.
•".
53. Triletna strokovna obrtniška šola Ш Cetinju.
54. Kadetski korpus na Cetinju (bivši).
55. Štirirazredna seminarija na Cetinju (bivša)
^ 6 . Nižji tečaj bivšega Dekliškega zavoda carice
Marije na Cetinju.
. ,
••.••:
Tlif-°
57. Triletna zemljedelska šola v Podgorici.
58. Strojna in brzojavna šola vojne mornarice v
Kumboru (Boka' kotorska).
59. Trirazredna kamenoseška šola v Korčuli
60. Nižji tečaj (štirje razredi) Meščanske indije z
završnim izpitom v Pievlju. . .
61. Trirazredna delavska šola v Pievlju.
62. Višji tečaj gimnazijskega oddelka Netovićkinega
zavoda v Nišu (bivši).
...'....''
' '
63. Štirirazredna delavska šola v Kruševcu.
64. Šola za živinorejo in planinsko gospodarstvo v
Kraljevu.
. -••>
•• , ..
65. Ženska strojna šola pri srednji tehniški šoli v
Splitu.
66. Trirazredna obrtna šola v Splitu.
67. Dveletna trgovinska Šola v Splitu.
68. Osemletna Koški Mehmed-pašine medrese z za
vršnim izpitom v Mostarju.
• •'••'•••
69. Višja dekliška šola v Mostarju (meščanska šola).
70. Osemrazredna rimsko-katoliška višja dekliška
sola usmiljenih sester v Travniku (meSdanskà šola)
71. Strojna šola v Bakru.
72. Deželna obrtna šola v Zagrebu (po zakonu, z dne
10. decembra 1889)..
« - . . , . '••-•'
73. Štirirazredna obrtna državna Šola v Zagrebu.
74. Vojaška veterinarska šola v Zagrebu.
7б
- Triletna ženska strokovna šola v Zagrebu.
76. Višja ljudska šola realne smeri v Djakovu (me
ščanska šola).
.. ...
77. Dveletni tečaj za izobrazbo učiteljic gospodinjstva
v Gospiću.
,
78. Dovršeni trije tečaji začasne zidarske ..šole v
Crikvenici.
79. Strojna šola v Pulju (bivia).
80. Strojna šola vojne mornarice v Pulju .(bivša).
81. Zasebna dvorazredna slovenska trgovinska- sola
s pravico javnosti v Trstu.
•.tČlen 3.
Izobrazbi popolne srednje šole ustrezajo in dajo šol
sko kvalifikacijo za zvanja,-ki se razporejajo od IX."do
vštete V. položajne skupine po § 45., odat. 2., zakona o'
uradnikih, te-le šole, tečaji in izpiti: '
.''•,:,.-.-'
1. Učiteljska šola z završnim zrelostnim izpïtom.
2. Bogoslovja z završnim zrelostnim" izpitom.
3. Državna trgovinska akademija z završnim' izpitom.
•: •.;:•.!•••••
4. Srednja kmetijska Šola z završnim izpitom. '
5. .Srednja tehniška šola z završnim izpitom:
6. Državna železniška prometna šola.
7. Pomorska zrakoplovna Častoii#ka šola.,,
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8. Kadetna šola avstro-ogrské vojske (nekdanja).
49. ŠtiTirazredna bogoslovno-učiteljska šola na Ce
9. Vojaeko-glasbona šola z završnim dirigentskim tinju (nekdanja).
tečajem od dne 1. januarja 1929.
50. Sedemletni dekliški institut carice Marije na
10. Brodarska šola z završnim izpitom za kapitana. Cetinju (nekdanja).
•''•'•-11.- Štiriletna šola za sestre pomočnice.
51. Triletna ženska obrtna šola v Splitu.
12. Štirirazredna državna višja trgovinska šola z
52. Štiriletna državna ženska strokovna šola v Za
završnim izpitom v Novem Sadu, Somboru, Velikem Beć- grebu*
kerekuin P&nčevu.
53. Štiriletna ženska učiteljska šola z završnim iz
13. Pomorska akademija in pomorsko-trgovinska pitom v samostanu usmiljenih sester v Zagrebu:
akademija v" Bakru, Dubrovniku in Kotoru.
54. Graditeljska šola v Zagrebu (nekdanja).
14. jNavtična šola v, Bakru, Dubrovniku in Kotom.
55. Šumarsko učilišče v Križevcih.
, . ,15. Višji tečaj vojaško-obrtne šole z izpričevalom »za
56. Triletni tečaj za izobražanje. učiteljic gospodinj
mojstra« v Kragujevcu in. Obiličevu.
stva z završnim izpitom v Gospiću.
16. Vojni. Lprometni-komeroialni tečaj 1919. v Beo
57. Srbska poštno-telegrafska šola na : Киш -. in v
gradu,. Zagrebu in Ljubljani:
,
Solunu.
17. Vojni II. prometno-komercialni tečaj 1920. v
58. Vojni tečaj za prometne uradnike 1917. na Krfu
Beogradu, Zagrebu in v Ljubljani.
in v Solunu.
,18. Nižja šola vojaške akademije v Beogradu.
59. Srbska višja trgovinska šola v Aix-en-Provence'
19. Državna trgovinska šola v Beogradu.
v Franciji (nekdanja).
.. 20. Poštno-telegrafska šola v Beogradu.
60.. Državna učiteljska šola (nekdanja) v Zadru.
21. Državna železniška šola v Beogradu.
61. Štiriletna pomorska strojna šola na Reki (nek
22. Državna davkarska šola v Beogradu.
23. Državna dveletna zemljemerska šola v Beogradu. danja).
Člen
4.
'
24. Gradbena in geodetska akademija »profesorja
Andonovića v Beogradu — dveletna. —, z diplomo za
Fakultetni izobrazbi ustrezajo in dajo šolsko kvalifi
gradbenika ali geodeta,ali geometra jn s predhodno iz kacijo za zvanja, razporejena od VIII. položajne skupine
obrazbo šestih razredov srednje šole. :
navzgor po § 45., odst. 3., zakona o uradnikih, te-le šole:
* : 25. Višja ženska delavska šola z završnim izpitom w
1. Šumarska akademija v Zagrebu (nekdanja) s
Beogradu.
predhodno opravljenim zrelostnim izpitom na srednji
26. Višja ženska obrtna šola z završnim izpitom v šoli. .
*
Beogradu.
2. Triletna visoka šola za trgovino in promet v Za
, 27. Velika medresa kralja Aleksandra I. z zrelost grebu (nekdanja) s predhodno opravljenim zrelostnim
nim izpitom v Skoplju.
izpitom na srednji šoli.
28. Darul-mualimin z izpričevalom »mualin mektébi
3. Pravoslavno srbsko-bogoslovno učilišče v.vSremibtidaija« v Skoplju. ,
skih Karlovcih (nekdanje) s predhodno opravljenim "zre
29. Bogoslovno učilišče v Prizrenu.
lostnim izpitom na srednji šoli..
'
.."'•'
30. Sedemrazredna idadija z završnim izpitom (nek
4. Pravoslavni bogoslovni zavod v Zadam (nekdanji)
danja v Bitolju)j
s predhodno opravljenim zrelostnim izpitom na srednji
31. Državna. strokovna tekstilna šola v Leskovcu.
•šoli.
32. ' Šestrazredna višja dekliška Šola v završnim iz
Člen 5.
pitom zrelosti v Ljubljani (nekdanja).'
Katere tuje šole ustrezajo popolni ali nepopolni
33. Privatna gimnazija v Zavodu sv. Stanislava v
srednješolski
izobrazbi ali izobrazbi dveh razredov sred
Št. Vidu nad Ljubljano..
r
34. Srednja kmetijska šola v Mariboru do vštetega nje šole, določi z odločbo minister za prosveto, po pred
hodnem zaslišanju glavnega prosvetnega sveta.
leta 1926.
35. Srednja strokovna, šola.v Mariboru izza 1. 1927.
Člen 6.
36. ; Popolni ' tečaj konjeniške nižje akademije v Sa
Za
določitev,
katere
tuje šole ustrezajo fakultetni iz
rajevu]
obrazbi,
veljajo
povsem
predpisi
zakona.o nostrificiranju
.... .37- ,Qsemrazredni ruski kadetski korpus z zrelostnim
diplom s tujih univerz in visokih šol.z dne 6.. julija 1930.
izpitom ", v'Sarajevu.
' 38. Državna' šerijatsko-sodhiška šola v Sarajevu.
\
Člen 7.
39. Državna serijatska gimnazija v Sarajevu.
40. Učiteljski tečaj z učiteljskim izpitom 1920./23. v
Za domače šole, ki niso obsežene s to uredbo, se
predpišejo po postopanju, določenem ' v § 7., odst. ( 2 ),
Sarajevu. ' ' ••'.'"'• '"
41. Trirazredna 'medresa Kuršuinljija
(učiteljska zakona o uradnikih, naknadne uredbe — občasne po
r
potrebi. '
šola) v Sarajevu."
Člen 8.
42. Sedemletna hebrejska nižja bogbslovnica »DegelAtor« z'1 za vršnim izpitom v Sarajevu. ";;.'
Če
se
ne
more
priznati
izvestni šoli čin, ki se za
J 43. Hebrejski srednji ; teološki zavod v Sarajevu.
hteva, se to ugotovi z rešitvijo ministrstva za prosveto
!
. ' 44. Frančiškanska, gimnazija v Visokem.
za vsako takšno šolo posebej, ko se predhodno pribavi
' 45. ŠtiTifazredna'državna trgovinska akademiia v mnenje glavnega prosvetnega sveta za nižje in srednje
Brckent. • <
sole, pristojnega fakultetnega sveta pa za visoke šole. -.
; 46. Tri r a O T e(inâ ; madžarska trgovinska akademija z
zrelostnim izpitom v Novem Sadu. '
' ', . Člen 9.
47. Višja gospodinjska šola v-Novem Futogu.
Ob nejasnosti pri uporabljanju te uredbe je pristojen'
' ' 4 8 : Artiljerijska oficirska šola v Cetinju (nekdanja).
za avtentično razlago minister za prosveto.
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;

Člen 10.

§ 4 .

Ta uredba stopi v veljavo, ko se razglasi v službe
nih novinahc
V Beogradu, dne 1. maja 1933.;. P. br. 13.767.
.

Minister za prosveto
R. Stankovic s. r.

Banove uredbe.
327.

-

III. No. 4534/1.

Določila,
po katerih se priznavajo banovinski prispevki
za napravo gnojišč in gnojničnih jam.
§ iPrispevki za napravo gnojišč in gnojničnih jam v
zvezi z; odtokom gnojnice iz hlevov se dajejo v okviru
razpoložljivih sredstev v banovinskem proračunu ob po
gojih teh določil.
_ ' • : . • • : _ •

.

§ 2 .

'•'

^

•

Kraljevska banska uprava objavi praviloma vsako
leto do najkesneje 30. aprila vsem sreskim načelstvom
višino kredita, ki je na razpolago za posamezne sreze.'
Ključ za razdelitev celokupne postavke 1 na posamezne
sreze je število živine s primernimi popravki glede nâ
že napravljeno število gnojišč in na, morebitno gospo
darsko zaostalost posameznih srežov. ;'
Hkratu s tem razpisom se sporoči sreskim načel
stvom tudi rok za predložitev prošenj v smislu § 8.
(30. september).
§3-

'

'

•••_.;•

Občine in posamezniki, ki želijo določena gnojišča
urediti v svoji režiji h i na svoj račun, lahko vsak Čas
zaprosijo pri sreskem načelstvu za brezplačno, napravo
načrtov.
'"
'"•'-'.'
Istočasno s prošnjo je deponirati.pri sreskem načelstvu varščino po Din .250*—r zâ vsakega posameznega,
interesenta. Ta znesek zapade, ako prosilec po. odhodu
komisije (§ 7.) odstopi ali dospelega cementa'ne pre
vzame. Prav.tako zapade znesek, ako; prosilec gnojišča
do določenega roka ne dovrši ali ne izdela po načetu.. •
:
Ta varščina hkratu služi v kritje morebitnih ležarinskih stroškov, ako prosilec ne pride'pravočasno piò
cement.
' '•"
••'•'
•
•
Ako je s kolavdacijo ugotovljeno, da je gnojišče v
redu napravljeno, se vrne varščina (odnosno njen''pre-/
ostanek) prosilcem tekom enega meseca.
Zapadle, odnosno preostale varščine je odvesti sreskemu kmetijskemu odboru.
§6.
a.
•f.ïHiO

Sreska načelstva morajo odkloniti prošnje, : ku?
1. so dospele prepozno,
•
'" •.'"...'.',..; -a
2. niso opremljene z vsemi ' podatki y smislu ten
določil (§ 3.), zlasti če manjkajo obvezne izjave" (pqdpisiL
prosilcev in ni časa za izpopolnite^,
•','"-"^^,1
3. zanje ni plačana varščina po 250Diri zà vsakega
posameznega interesenta,
4. iz njih odpade v smislu točke b tega paragrafa
toliko posameznih prosilcev, da celokupna- potrebi cé
menta rie znaša več en celoten vagon, • -•,'
.•";•.'•-":•
' • У)'•".'• '..•.
Sreska načelstva ^odklonijo tudi. proSnje .^oéetjieziu-kov, če niso dani pogoji pò § 13. '',- "•• / v- -v/..'"*''••; .

Prav tako se iz skupne .prošnje .odkloni-.posamezni
:
' '* . j
., .',• '..•;'.,-'•-: ".'' :-.".'..;.,
Do 15. maja pozove sresko načelstvo potem kmetij p r o s i l e c , k i : . '
;
1.
ima
redno
več
ko.20
glav,.velike
.živine (odrasle'
skih organizacij in občin interesente, naj vložijo svoje
. ; . , . , , • r > . r , ••
';
prošnje do najkesneje 15. junija pri sreskem načelstvu. konje in goveda),
2. j e b i l t e k o m zadnjih-.treh l e t d e l e ž e n , k a t e r e g a k o l i
Obenem jih opozori, da se bodo prvenstveno upoštevale,
skupne prošnje v smislu naslednjega odstavka, prošnje ' p r i s p e v k a , za p o s p e š e v a n j e k m e t i j s t v a vj> iznosa-/: nadDin 2000—,
•',.- .. ' . ; /
,..;....'.•:.-.-.,:,, ;,.•; ';.-.. •':
posameznikov pa le izjemoma ob pogojih § 13. '
3. s a m redno neobdeluje posestva*. .,}• itt;-)0
Upoštevajo se prvenstveno skupne prošnje, fii jih
;
predlagajo kmetijske organizacije (zadruge, društva, po
družnice, odseki) ali občine za najmanj 5 svojih članov
Vse prošnje, ki niso bile odklonjene: v ( smislu$.6.,
(občanov), ki prebivajo vsi v okolišu ene in iste želez
;
uredi
sresko načelstvo... tako, da., upošteva,,v ^oliki-meri
niške postaje.
r je vrednaozira .večina posameznikov nà skupni-- prošnji.
V prošnji, ki jo je napraviti po posebnem obrazcu,
;Pri tem-je dajati prednost:
.•'••, ••'-: '.-.;'
Je navesti imena in točna bivališča posameznih reflek1. okolišem, kjer še ni subvencioniranih gnojišč.,.
tantov in število velike živine (konji, odrasla goveda),
, 2. starejšim prošnjam pred novejšimi,
;
juničadi in male živine (teleta iti svinje), ki jo imajo.
3. manjšim posestnikom pred večjimi,. •', • /; .
Tudi se mora vsak reflektant podpisati z obvezo, da bo
Ob enakih, pogojih. ;se daje ; prednost 01ШП-prošnjam,
delo izvršil v določenem roku točno po načrtu in navo
iz fkaterih je razvidno, da prispevajo k, ^stroškom* ,tudi
dilih sreskega kmetijskega referenta ter s svojim de-,
krajevni činitelji ..(freski, kmetijski odbor; občine, itd'.).
lom in denarjem kril vse ostale stroške naprave, in da
N
Glede onih prošenj, katerim bo v pkviTii.jjrazpolož'bo v nasprotnem primeru povrnil vso subvencijo za
ljivih sredstev v srhislu§ 2.,predvidoma,mo|gflöe-ustreči
cement. Končno se vsak zaveže, da si bo preskrbe! zi
iz tekočega proračuna, odredi sresko načelstvo с1ол.паЈ>;
darja, ki bo delo 9trokovrlo'pravilno izvršil.
kesnejel5. julija po' sreskem kmetijskem referentu "brez
Kjer obstoje in delujejo kmetijske organizacije, se plačen ogled na mestii samem. Ti ogledi se-rnorajpôdorzaveže, da pristopi organizaciji kot član.
vršiti do 15. septembra, ...>.•
•-' v ••'•"•••' '•'
;;/
Podpise na prošnji, overava brezplačno občinsko
i t Razpis ogledov) se, dostavi • organizacijah^) 'odnosno
županstvo.
••:-••
•'"'.'
občinam, ki so vložile skupno prošnjo, s pozivom, da-i

j ;: " ; Mj;i: ; :;.;;, : ^ t -
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tem ogledom po možnosti združijo obenem postopanje
po., določbah veljavnega stavbnega reda. Te poskrbijo
tudi, da bodo vsi reflektanti, kakor tudi zidarski izve
denec ob določenem času in na določenem kraju zbrani,
da.se jim raztolmačijo pogoji in pomen akcije.
Po sestanku interesentov se vrši ogled na mestu,
kjer lahkp prosilec izrazi svoje želje glede lege in oblike
gnojišč,arin gnojnične jame. Kolikor je strokovno in teh
nično mogoče, se te želje upoštevajo. Vsak reflektant
prejme načrt in podrobna navodila ter se mu hkratu
cjftwtócì potrebna količina in cena cementa.
^ K V . prisotnosti komisije lahko vsak reflektant brez
OBtëedbè razlogov odstopi. Po odhodu komisije se naknadne odjave ne morejo več upoštevati.
**q Pismena in ustna strokovna navodila za izdelavo
načrtov in potrebno število tipičnih načrtov prejmejo
wreäfcr kmetijski referenti od kraljevske banske uprave,
ki<3*o pravilno izdelavo načrtov od časa do časa kontréliriaja.
§8.•

-• '\

Vse prošnje, ki niso bile odklonjene v smislu § 6.,
predloži sresko načelstvo do 30. septembra kraljevski
banski upravi s sumarnim pregledom po posebnem
obrazcu.
Prošnje morajo biti razvrščene po vrstnem redu,
kakor so vredne upoštevanja v smislu § 7.
:
;r' Vsaj za oni del najbolj upoštevanja vrednih prošenj,
kâîèrïm je v okviru za dotični srez določenih sredstev
možno ustreči, „morajo biti izdelani načrti in izračunjena
1
potrebna količina cementa.
•

W

\

/ •

: . . ; ; . : • »

'

•

-, Kraljevska banska uprava'odloča do 15. novembra
končnoveljavno, katerim prošnjajn se more v dotičnem
letu ugoditi in katere se "zavrnejo. Slednje se vrnejo vla
gateljem po sreskem načelstvu.
*^«јПј4^-<&|»ј8е.'Ј]$ђаув nafloča cement za one organi2S*i4Jer.| in občine, katerih prošnje so ugodno rešene, kra
ljevska -banska uprava, in sicer po načrtih določeno ko
ličino. Dobavni rok se določi enotno za naslednjo po
mlad, in sicer za čas do 15. aprila.
O izvršenem naročilu se hkratu obveščajo prizadete
organizacije, občine in pristojna sreska načelstva, in to
s točno -navedbo višine banovinskega prispevka in ostan
ka, ki ga plačajo posamezni reflektanti.
Ostali gradbeni material (gramoz, pesek, les, železo)
morajo preskrbeti reflektanti sami, ki plačajo tudi delo.

Izjemoma se v primerih, ki so vredni posebnega
ozira, za sreze, kjer je naprava zvezana z izrednimi viš
jimi stroški, določi prispevek na 70, odnosno 60, odnosno
50%. V teh primerih ne velja omejitev prispevka na
Din 2000-—. .
Število velike živine v smislu tega paragrafa se ra
čuna tako-le: odrasel konj ali odraslo govedo nad 2 le
toma — 1 glava, juničad ali mladi konji so polovica
glave, teleta, mlada žrebeta ali svinje brez razlike sta
rosti — И glave.
Cement naroča kraljevska banska uprava na ime in
račun organizacij, odnosno občin, katerim je bil v smi
slu § 9. banovinski prispevek priznan. Kupci cementa
so tedaj te organizacije, odnosno občine. Kraljevska ban
ska uprava povzroča le enotno in cenejšo dobavo nepo
sredno od. tvrdke, kateri takoj po pravilno izvršeni do
bavi nakaže oni del kupnine, ki ustreza odobreni sub
venciji.
Ostali del kupnine cementa po odbitku odobrenega
banovinskega prispevka plačajo organizacije,, odnosno
občine po železniškem povzetju. Zato morajo določene
vsote denarja pravočasno zbrati od posameznih prosil
cev, da lahko pošiljke takoj po prihodu razrešijo.
Ako pa reflektant dospelega cementa ne, prevzame,
ga dodeli sreski kmetijski referent drugemu prosilcu,
prvenstveno od iste organizacije, odnosno občine, seveda
ob pogojih teh določil. Ako to ni mogoče, prevzame ce
ment in dolžnost plačila organizacija, odnosno občina, ki
je prošnjo vložila, mora pa na ta cement odpadajoči ba
novinski prispevek povrniti kraljevski banski upravi.
§ 12.
Vse zgradbe morajo biti končane do 31. julija.
Po preteku tega roka vrši sreski kmetijski referent
kolavdacijo vseh gnojišč in se uveri, da li so bila točno
po načrtu dovršena, zlasti glede velikosti gnojišča in
gnojnične jame'.
Kdor zgradbe ni dovršil, ali pa ne po načrtu, mora
v roku dveh mesecev vrniti celotno prejeto banovinsko
subvencijo.
V^gjimeru manjših nedostatkov more sresko načel
stvo ocrrediti naknadni rok za izpopolnitev, po katerem
se vrši ponovna kolavdacija.
Ob priliki kolavdacije predava sreski kmetijski re
ferent o pravilnem ravnanju z gnojem in z gnojnico.
O izvršeni kolavdaciji je predložiti poročilo kraljev
ski banski upravi do 31. decembra.

§ 13.
•• ^ . ' = U •'•••..§ioV primerih, ki so vredni ozira, lahko sreska načel
• jAko kredit, določen v smislu § 2. za. posamezne sreze,
z ugodno rešenimi prošnjami (§9.) ni izčrpan, se pre stva v, o k v i r u d o l o č e n e g a j i m k r e d i t n e g a
prosilceostanek kredita porazdeli na sreze, kjer je kredit glede d e l e ž a ' izjemoma upoštevajo t u d i
p o s a m e z n i k e . To velja zlasti v krajih, kjer še da
na potrebe .premajhen.
leč naokoli ni urejenega gnojišča, in če se napravi gno
' ' . '
..:•/- §11" Prispevek kraljevske, banske uprave se določa v % jišče na posebno vidnem mestu.
Takim prosilcem izdela sreski kmetijski referent
dobavne cene-cementa, franko končna postaja. Ta priepevek se nakažev neposredno tvrdki, ki cement dobavlja. .načrte po obče veljavnih navodilih in izračuni potrebno
količino cementa, ki si jo mora pa p r o s i l e c s a m
'
Prispevki znašajo:
n a b a v i t i . Ko je zgradba končana, jo sreski kmetijski
'• . 1. 50% pri' gnojiščih do 8 glav velike živine, .
./-•', 2. 40% pri gnojiščih od 9 do 13 glav velike živine, referent kolavdira in jo nato, ako docela odgovarja,
,..3; 3Q% pri gnojiščih za 14 in več glav velike živine. vnese v poseben »seznam subvencijskih gnojišč za posa
.
V nojbenem primeru se ne. prispeva več ko 2000 Din meznike«. Ta seznam predloži sresko načelstvo kraljev
ski banski upravi, istočasno s prošnjami v smislu § 8. do
za enega posestnika.
,-Za ; sre^i) kjer zft to akcijo še ni dovolj ' zanimanja, 30. septembra.
Kraljevska banska uprava nakaže tem prosilcem svoj
lahko kraljevska banska upraya svoj prispevek v dotič
nem letu zviša za 10% na 60, odnosno 50, odnosno 40%. prispevek v gotovini v % dobavne cene cementa, kakor
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določa § 11. Odločilna je cena cementa, kakor jo pla
čuje kraljevska banska uprava pri svojem skupnem na
ročilu, neglede na to, ali je prosilec morda cement draže
plačal.
Za gnojišča, napravljena brez predhodnih navodil
sreskih kmetijskih referentov, se prispevek ne prizna.
§ 14.
Sreska načelstva vodijo točen in pregleden seznam
v posameznih letih napravljenih gnojišč po obrazcu, ki ga
predpisuje kraljevska banska uprava.
^
Vsako leto do Pl. decembra obvestijo sreska na.čelstva posamezna županstva, ali in kol i Jeo gnojišč in
pri katerih posestnikih je bilp na novo napravljenih z
banovinskim prispevkom. Županstva morajo imena do
tičnih posestnikov na krajevno običajni način razglasiti,
da si more napravo vsakdo ogledati.
§ 15.*
Vse delo po teh določilih se vrši po navodilih in
ol: nadzorstvu kraljevske banske'uprave.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 18. maja 1933.

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-—,
d) od goveda nad 1 letom Din Ì0-—,
e) od goveda pod i . l e t o m Din 5-—,
f) od prašičev Din 5-—,
g) od drobnice Din 5-—,
, '''"
h) od 100 kg uvoženega mesa vseh,,vrst t)in 20-—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani;
dne 13. junija 1933.
II. No. 11348/1.

,.

.

.

• ... '-i--.^

Občina Dol. Lakoš, v srezu dolnjelendavskem* bo
pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu« •«
letu 1933. naslednje občinske trošarine:
"
a) od 100 1 vina Din 100-—,
b) od 100 1 vinskega, mošta'Din 100-—,
' r---r
c) od 100 1 piva Din 50-—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,,
dne 14. junija 1933. , ' ' . . , . . , :

Ban: Dr. Marušič s. r.
II. No. 4131/4.

328.

Objave banske uprave
o pobiranju občinskih trošarin
v letu 1933.
II. No. 4504/3.
Občina Velika Loka, v srezu Novo mesto, bo po
birala od dneva razglasitve v »Službenem listu«
vV letu
lU4s
1933. naslednje občinske trošarine:
a) od 100 I v i n a Din 100-—,
b) od 100 1 vinskega mošta Din 1 0 0 c) od 100 1 piva Din 100-—,
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja,
ruma in konjaka Din 5-—.
S tenx se ukinja objava, ki se nanaša na to občino
m je priobčrna v »Službenem listu« štev. 291/45 z dne
22. maja 1933.

џ

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 19. junija 1933.
II. No 9797/1.
Občina Butoraj, v srezu črnomeljskem, bo pobirala
od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letuM933.
občinsko trošarino po Din 100-— od 100 1'vina.
Kraljevska banska uprava Dravsko banovine v Ljubljani.
dne 14. junija 1933.
II. No. 6327/1.
Občina Čcplje, v srezu črnomeljskem, bo pobirala
od dneva razglasitve v vS'M>benean listu« v letu 1933.
naslednje' občinske trošarine;

,. •

•...,.

Občina Dol. Slaveči, v srezu murskosoboškem bo
pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listil« v
letu 1933. naslednje občinske trošarine:
a) od 100 1 vina Din 100-—, '
'
:
b) od 100 1 vinskega mošta Dih 100-—.
'
'
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
d n e 14. junija 1933.H. No. 8688/3.

;' -

;. ',',.'... ,.'' I'.' T.'. ':[ '

Občina Dolici, v srezu murskosoboškem,, bo
pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listW'-Л
letu 1933. naslednje občinske trošarine:
'
•'•'•:•'••
a) od 100 1 vina Din 100'—,
•••
b) od 100 I vinskega mošta Din 100-—.
Kraljevska banska uprava Dravske baiwyine v Ljubljani,
d n e 10. junija 1933.
'.
. '.,,
H. No. 7726/1.

••:

.•.-!•

Občina Dragatuš, v srezu črnomeljskem, bo pobirala
od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933.
naslednje občinske, trošarine:
a) od 100 1 v i n a , D i n . 100-^-,
' . ' . . ' , . \ . ..
b) od drobnice Din 4-—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 14. junija 1933.
II. No. 1270/1.

•
' - "'•

••• •••• •:•

••
: -••

Občina Gaber je, v srezu dolnjelendavskem, bo
pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v
l e t u . 1933. naslednje občinske trošarine:'
' ,.••
a) od 100 1 vina Din 100-—,.,
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100'—,' " .,' V
c) >d 100 1 piva Din 5Ö-—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubïjanl,
/
d n e 14. junija 1933. :
< > ' n :'
• • :

-,

-

.••

.

. - : . '

.

. ' - i v :

: . ; • ) !

; : • • < •

v •'• ••
'
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II. No. 8304/2.
'
Občina Gornja ÌBistrica, v srezu dolnjelendavskem,
bo pobirala od 'dneva razglasitve v »Službenem listu« v
letu 1933. občinsko trošarino po Din 100-— od 100 1 vina.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
' ,"
dne 14. junija 1933.
'

č) od hI stopnje alkohola špirita, žgamja, likerja,
ruma in konjaka Din 5 - —. < *
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 10. junija 1933.
H. No. 4303/1.

Občina Pameče, v srezu slovenjgraškem, bo pobi
II. No. 2046/1.
rala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu
^ Občina Griblje, v srezu Črnomelj, bo pobirala od 1933. naslednje občinske trošarine:
d^è'va ^ razglasitve v »Službenem listu« y letu, 1933. naa) od 100 1 vina Din 100—,
slednje občinske trošarane:
..
'
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100-—,
aj od 100 1 vina Din 100-—,
c) od 100 1 piva Din 25-—,
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100'—,
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja,
, c) od 100 1 piva Din 50;—,
ruma in konjaka Din 5*—.
Č) od drobnice Din 5-—.
Kraljevska
banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 14. junija 1933.
, dne 14. junija 1933.
II. No. 9738/1.
Občina Ivanjševci, v srezu murskosoboškem, bo
pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v
tetti 1933. naslednje' občinske trošarine: "'' '"
'," a) od 100i vina Din 100-—,
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100-—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 14. junija 1933.
J I ßfl. 8483/1. .
•/o Občina Loke, v srezu šmarskem, bo pobirala od
^ e v a razglasitve, y »Službenem listu« v letu 1933. na
slednje občinsko trošarine:
a) od 100 1 vina Din 75-—,
b) od 100 1 vinskega mošta Din 25'—.
ìiraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
•»viHrrr.^diievQj јдацја 1933.

II. No. 7327/1.
Občina Sorica, v srezu kranjskem, bo pobirala od
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933. 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 5-—,
d) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 20-—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 14. junija 1933.
II. No. 1871/1.
Občina Stari trg, v srezu črnomeljskem, bo pobirala
od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 19&3.
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 alkohol^ 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—,
g) od drobnice Din 5*—.

II. No. 4511/1.
Občina Mislinje, v srezu slovenjgraškem, bo pobi
rala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v' letu
1933. 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 5-—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
'•
dne 14. junija 1933.

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
»
dne 16. junija 1933.

И. .No,. 13.600/1.'.

II. No. 1388/2.

0b

. .

ina

"! . . / j : Motoviloi, v srezu Murska Sobota, bo
pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v
tetu 1938.' naslednje občinske trošarine:
a); od 100 1 vina Din 100-—,
>) od 100 1 vinskega mošta Din 100-—.
:
kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
\
dne 12. junija 1933.
II. No. 8013/1. ' ••
' ••
:'
..
OWSina 06eslavci,'v srézu Ljutomer, bo pobirala od
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933. na
slednje občinske trošamtne:
a) od 100 1 vina Din 75-—,
b) od Ï00 1 vinskega moSta Din 75*—,
c) od 100 1 jaiva Din 5Ò-—,

• *«ч

Občina Št. Danijel, v srezu dravograjskem, bo
pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v
letu 1933. 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-—,
d) od 100 1 sadnega mošta Din 10-—,
e) od goveda nad 1 letom Din 10-—,
f) od goveda pod 1 letom Din 10-—,
g) od prašičev Din 10-—,
h) od drobnice'Din 10-—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 14. junija 1933.
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II. No. 10125/1.
«
Občina Šmartno pri Slovenjgradcu, v srezu sloven j graškem, bo pobirala od dneva razglasitve v »Službenem
listu« v letu 1933. naslednje občinske trošarine:
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.5-—,
> .
,'.; d) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 30'—.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 16. junija 1933.
II No. 8031/1.
Občina Zdolc, v srezu šmarskem, bo pobirala od
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1933. ob
činsko trošarino po. Din 50-— od 100 1 vina.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 14. junija 1933.

.51. kos.

uradniški pripravnik X. položajne skupine, od cestnega
nadzomištva v Šoštanju k tehničnem« razdelku Reškega
načelstva v Ljubljani, z uradnim sedežem v Ribnici.
*
Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
vine ž dne 2. junija 1933., I. No. 2728/3, je biia upo
kojena K if e r i e M a l č i , drž.'zvaničnica II. skupine pri
isti banski upravi.
Z odlokom kraljevske banske uprave z, dne. 2Ј8Ц ma
ja 1933., I. No', 1412Д':је postavljen'L a k o v i č F r a n e ,
služitelj II; skupine pri upravi policije v Ljubljani;, za
polic, agenta-zvaničnika III. skupine na. dosedanjem
službenem mestu.
' ' .
\
Z odlokom kraljevske bansko uprave'Dravske bano
vine v Ljubljani z dne 4. junija 1933., I. No. 2Ì75/2, je
bil postavljen K r i s t a n M i h a e l , služitelj - dnevnic •
čar v državni bolnici za ženske bolezni v Ljubljani, za
služitelja druge položajne -skupine na dosedanjem služ
benem mestu.

B. Banovinski uslužbenci. •]'.'.'".'•.:
Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske, .ba
novine z dne 22. maja 1933., L. No. .8203/if-i9à2, V oil
posta-vljen i n g . B u r g e r J o ž e.,... banovinski .uradniški pripravnik pri tehničnem oddelku.kraljevske.'ban*
ske uprave' v Ljubljani, za banovinskega tennien'èga' prš».
stava VIII. položajne skupine' na dosedanjem službenant
mestu.
. • TZ odlokom kraljevske banske, uprave DravskejfiMbE
329.
novine v Ljubljani z dne 2. junija 1933., T. Np. :2578jft, je
na osnovi § 104., točka 16.,- zakona o uradnikih preetftla
služba K o g o v š k u F r a n c u , ' banov, pisarju EÉ' рсД.
skupine pri kralj..banski upravi v Ljubljani; ;
y staležu državnih in banovinskih
- Z odlokom kraljevske banste u ^ v . ^ É t ó ^ i p d t ì a n o 4
vine z ' dné <4. јип1Ја"<49Ш;:'Т7Ш''
'Шф-^Е^фШеЧ-па
uslužbencev na področju Dravske
osnovi § 104., točke 16., in § 110. zakona p. uradnikih
banovine.
K o s m o s I v a n , državni cestni nadzornik-uradniški
A. Državni uslužbenci.
pripravnik pri tehničnem razdelku sreskega načelstva v
•.".• ; v ,':,•.'.i^if.if)iii^i>
Z odlokom kralj, banske/ uprave Dravske banovine Novem mestu.
Z odlokom kraljevske banske uprave Biavake bano
z dne 7. junija 1933., I. No. 4280/1, sta premeščena
K a v č i č M a r t i n , državni cestni nadzornik-zvaničnik vine v Ljubljana z dne 24. maja t. 1., I. Ne. 4034/1, je
pri tehničnem razdelku sreskega načelstva v Novem me bil postavljen Mo ž i n a I v a n•., banovinskudtaeviücair* .
stu, k tehničnemu.razdelku sreskega načelstva v Ljub zvaničnik pri tej. banski upravi,' za banotinSkeëa. račun-,
ljani, in R i h t a r š i č Д n d r e j , državni cestni nad- skega pripravnika z mesečno plačo • Din 'Л32И^-^>Ћа)dazornik-uradniški pripravnik X. položajne skupine pri sedanjem službenem mestu. ;•••".; • '•_• ,-.'; i.^^ • • ".
Z odlokom kraljevske banske uprave'Drà*gk««lMfno-f
sreskem cestnem odboru v Kranju, k tehničnemu raz-'
;
delku sreskega načelstva v Novem mestu. Oba po služ vine v Ljubljani z dne 2. junija 1933.,rI...;Na,.^KÏ^/l,.je
bil postavljen dr. S o b a r , Š.tefan-,.jvoloriter v d r i v a i ;
beni potrebi.
^
*
Z odlokom kraljevske banske uprave z dne 20. maja bolnici za ženske bolezni y Ljubljani, za panoviflefcfcgeK
5
1933, I. No. 2632/2, je postavljen S a j e v i c A l o j z i j , zdravnika-uradniškega pripravnika v. javni ""•' Bolnici ^
Brežicah,
z
mesečno
plačo
Din
1275'—.
•
•
•
.
•
;
y/.*lv
«•
obrtni učitelj X. pol. skupine na tehniški srednji šoli v
Mi
Z odlokom kraljevske banske ,uprave,Dravsk^i;^«
Ljubljani, za obrtnega učitelja IX. pol. skupine na do-,
novine z dne 18. maja 1933.,. L No., 3847/ly ,je bil #£*$?'?
sedanjem službenem mestu.
1
Z odlokom kraljevske banske uprave z dne 20. maja ljen dr. V r b n j a k V e k o s l a v , sekundarni izdrßynHt '
1933., I. No. 2631/2, je postavljen S a* k s i d a R u d o l f , osme položajne skupine v javni, bolnici .v; Murski,Soboti,
obrtni učitelj X. položajne skupine s plačo 1. periodskega za asistfenta v sedmi, položajni skupini pri isti boiate^
poviška na tehniški srednji šoli v Ljubljani, za obrtnega
Z odlokom kraljevske banske uprave Draveke ba
učitelja IX. položajne skupine na dosedanjem službenem
novine v Ljubljani z dne 2. junija 1933., L.NO/EM97/S!, fe'
mestu.
Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske ba bil postavljen ,S v e t . e e , I v a n , dneivoičar-služit^ pri
0
novine z dne 7, junija 1933., I. No. 4283/1, je bil preme javni bolnici v Murski; Soboti, za ^lužitelja drW^'jïM -ščen S l e k o v e c J o s i p , državni cestni nadzornik žajne skupine na dosedanjem službenem mestu; ••?>',-.'.••; 'II. No. 12.628/1.
Občina Zenkovci, v srezu murskoeobcškem, bo
pobirala od dneva razglasitve. v »Službenem listu« v
letu 1933. občinsko trošarino po Din 100-— od 100 1 vina.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 18. j umi ja 1933.

Izpremembe
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Izdaja kralipveka banska uprave Dravske banovine: njfcn predstavnik te urednik: Pollar. Robert'» LJuffljanJ.
ïiêka in zalaga; Tiskarna »Merkur« ^Ljubljaoij njen predstavnik: ßlmat ШсћаГек>'^]иШјкЈа.' .".'
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SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE
Priloga k 51. kosu. IV. letnika z dne 24. junija 1933.

Razglasi kraljevske
banske uprave
УДИ. No. 3760/1.

v ' - ...

1642

Razglas.

grešancu poroča sodišču ali s tem po-,
stavljenemu skrbniku, gospodu Videmšku Josipu, vis. pis. oÊciaiu v pok.'y
Celju. •
Zakolšek Filip se poziva, da se zglasi pri podpisanem sodišču ali
drugače
da'kako vest' o sebi. -' -"•* '':
Po 1. januarju 1934. bo sodišče na
vnovično prošnjo odločilo' o proglasitvi
mrtvim.
'
,
Okrožno sodišče y. Celju, odd. L,
1638 3—1.
dne 18. junija 1933.
:

Ker je bivaMšče tožene stranke ne
znano, se postavlja g. Videnšek Josip,
višji sodni oficial v pok. Celje, Gregor
čičeva ulica, za skrbnika, ki jo bo za
stopal na njeno nevarnost in stroške,
dokler ne nastopi sama ali ne imenuje
pooblaščenca.
:
Sresko sodišče Celje, odd. II.,
dne 17. junija 1933.

Na p odista vi § 12. akcijskega regula
tiva ter.,§ 42. zakona.o banski upravi
semodobril gospodu Mirku .Hoistaiterjù, Og 22/33—2;
ravnatelju tvrdke Guido Rutgers y Hočah, in drugom v Mariboru ustanovitev
Na prošnjo Samse Borisa, trgovca v
delniške družbe z imenom: Jugoslovan
Litiji št. 83,. se uvaja postopanje za
ska tvornica za impregniranje. : lésa
Cfuido Rutgers d. d., v Hočah pri. Mari iamortizacijo naslednje baje izgubljene
menice, ter se imetnik poživlja, da jo
boru«:
Namen d/užbe je zlasti obrtniško im 'tekom 60 dni od dne objave tega edikta
pregniranje lesa in drugih snovi za in predloži temu sodišču, sicer bi se iz
dustrijske, poljedelske in stavbne po- reklo, po preteku "tèga ròka, da je metrebe^ -izdelovanje- : asfaltnih ûv terskih nica .amortizirana in nima moči..,, ,
produktov ;' in impregnacijskih snevi', ; Menica je podpisana. po Giuseppe;
trgovina z naštetimi:predmeti in blagom Srmsa za znesek 35.000 Шп.
tei- izdelovanje in izpeljava tlakovanja z ; Okrožno sodišče v Ljubljani, odd. V.,
dne 17., junija 1933. .
,r
lesom itd.
- «j:
Osnovna delniška glavnica znaša Din
2,000.QQQ-.— ter je razdeljena; na;400 ko- Og 9/33—2. . .
•;:•;
1631
madov; na. imetnika se ; glasečih : delnic,
po Din 5CÖÖ— nominalne, vrednosti. • •.
Kraljevska banska uprava Dravske :
\ Šerdoner -Mihael, rojen1 29. septembra'
• ,.•>•/ , .'•:!;;!•' banovine •: '•',""'
:
;
1885 v Pirešaci, pristojen v Petrovce, :
- ^'Ljubljani, dne 9. junija 1933. .'
delavec na Oštrožnein, je ob prvi mofrU
••; • ' ' ' " Z a baïia>
•'"
'
lizaciji leta 1914. odrinili s 87. p. p. nà
pomočnik:"'
•rusko bojišče, kjer je baje 21. decembra
• . flr. Pirkmajer 3. r.
,1914. padel pri Jaroslavu; od takrat ni
glasil o njeni.
1
;
VI.. No-. 13.106. 1620 { Ker je potemtakem smatrati, da bo
inastapüa zakonita., domneva smrti v
Ismisru § 1. zak. z dne 18. marca 1918.
št. 128. drìv zak;v, se uvaja na prošnjo
žene Šerdoner Jožefe, dninarice v Lopati št. 12, p. Celje, postopanje za pro-'
Dr. D i v j a k- Štefa, zdravnik^volon- glasitev mrtvim ter se izdaje poziv, da
ter, Studenécf'prî Ljubljani,'- in
'se o pogrešancu poroča sodišču.
dr., K u . r a . l t Marija, zdravniik-volonŠerdoner Mihael se poziva, da se
tef, V r Ljubljani, sta. vpisani v imenik zglasiipri podpisanem sodišču ali dru
zdravniške zbornice za Dravsko bano- gače dà-kako vesit o, sebi.
.,' ,•
vino.
Po 15. januarju 1934 bo sodišče .na,
Kraljevska banska uprava Dravske ba- vnovično prošnjo odločilo o. proglasitvi
novine v Ljubljani,
mrtvim.
dne 6. junija 1983.
Okrožno sodišče v Celju, odd. I.,
• <• dme L junija 1933.

Amortizacija.

Uvedba nostopanja zä
proglasitev mrtvim.

ïipr^riièiS ba v imepiku
zdrä^ni'ikje zborÄice zä
Üravsko banovino.

Razglasi sodišč
in sodnih oblastev

Og li/33—2J/

*

Oklic.

1619

Dražbeni oklic.

1 Dne 24. J u l i j a 1933. dopoldin© ob
' d e v e t i h bo pri podpisanem sodišču.
;
v sobi št. 31 dražba nepremičnin: - zem
ljiška knjiga Jurka vas, vlv š t 79:* - •
Cenilna ; vrednost,: Din 45.726'.-r, (po
odbitku bremen 'Din- ;9000'—y.'.-t-.U.-,-.:- *].
•Najmanjši .ponudek: :Din 30.484*—.•
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 viškbdo zđražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja »na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
, sodišča.
.
Sresko sodišče v Novem mestu,
dne 7. junija,l-933..~
:

..

. V

.....

•

*•;• :

;E Va 5526/32-r.lO.

J

:

. :

-'

-'.;. :;..-

., 1634

piražbe^iii opic;

Dne 25. j u ì i j'a 19 3 3. dopoldne
i ob o s m i h : bo -pri podpisanem sodišču
v sobi v št. ;16. dražba nepremičnin,: zem
ljiška knjiga k. o. Vič, vi. št. 915. ,-,
Gèmina vrednost: Din 127:.900--r-.. ;
.Najmanjši ponjudek: Din; .бб.ДЗЗ.-гО.;. .•;'
• Pravice,,ki bi ne .pripuščale dražbe,
je priglasiti 1 ;.sodišču, najpozneje., >pri,
i dražbenem naroku , ipred :,,rzačetkom
; dražbe, sicer bi se, ne "mogle,( уеб, uve• ljavljati glede, nepremičnine, y jškpdo
: zdražitelja, ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se ropozarja <na.. dražbeni
oklic, ki je. nabit na uradni deski tega
:
sodišča.
Sresko sodišče v Ljubljani, odd. Va.,
1630
'
-,: dne' 2. juoi|a> 1883. y i ,-• i ; ! -t

Uvedba nostopanja za
proglasitev mrtvim.

Zakolšek Filip, roj, 8. : aprila 1884 v
Zetalah, pristojen v Žetale, srez Šmarje,
je odšel pri- splošni mobilizaciji .1. 1914.
Tožeča stranica Tvrdka Brata Šumer, k 87. pešpollm v Celje, terase pogreša
trgovec Celje, je. vložila- prötL toženi od 20. oktobra 1914 na ruskem bojišču
stranici Gdlbrj Joško M ••• Terezija, ru
'v Galiciji, kjer je baje padel.
darja
Helerhedde-Liinburg, •• Heulstrat
Ker j e . potemtakem smatrati, da bo
lfc-21, Holland,, radi Din 1247-— s prip; nastopila zakonita domneva smrti v
k opr. št. C II 1044/31 tožbo.' ' <-.• -, - smislu § ' l , zak. z dne 18. marca 1918.
Narok za uatno razpravo se'je-določil i št. 128 : drž. "zak., se uvaja na' prošnjo
na 22. septembra 1933 ob J49. ari dop; ; žene Zakolšek Marije, po®, v Varvasepred tem sodiščem v izbi št. 6 razprav- ; lih, ; p. Zetale, postopanje za proglasitev
na dvorana,
• mrtvim-: ter se izdaje poziv, da. se o poC II 1044/31-T-7.

*
J 73/33^-7.

E : Va'3655/32-i23.-

1632

"1630

Dražbeni oklic. ,
Dne 31. j u l i j a 1933. dopeldme-ob
o s m i h bo pHpedpieadem-sodišču v
sobi št. 16. dražba nepremičnini: Iv .zem
ljiška knjiga k: o.Št;! Vid,v.yil..gt. 338,
2. zemljiška, knjiga k. o; Št. Vidovi;, št.
420, 3. zemljiška knjiga GMnce, vJ-.;gt. 1,
4.. zemljiška knjiga k., o. Glincé,' vii : št.
218.

•:

•',:•

.

i : . / . . -

;,.•.,;....

Cenilnâ vrednost: 1. Din,218.400 , -r;
2. Din 36.0Ü0-—, 3. Din 7.800-—, 4. Dia
900V-,
: •!.:. .,- .,-.

Stran 266.

Štev. 51.

Najmanjši ponudek: 1. Din 150.000--»,
2. Din 25.000'—, 3. Din 5.200-—, 4 Din
600-—.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.,
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Sresko sodišče v Ljubljani,
dne 21. junija 1933.
I 68/33-6.

Dražbeni oklic.

1643

Meža-Dravograd, družba z omejeno za
vezo v likvidaciji.
Likvidacijsko firmo podpisujeta skup
no oba likvidatorja.
Okrožno sodišče v Celju, odd. I.,
dne 13. junija 1933.
Rg C II 13—16.

*

662.
Sedež: Pobrežje pri Mariboru.
Dan vpisa: 8. junija 1933.
Besedilo: M. Šečko & Co., mehanična
tkalnica.
Besedilo firme se glasi odslej: Hugo
Stern & Co., mehanična tkalnica.
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru,
*
dne 8. junija 1933.
Fi 191/33,— Reg. A IH 23Ó/3.

objavo v zadružnem- ali. od_ načelstva
dojočenem gîasilu.
Načelstvo sestoji iz petih zadružni
kov; člani načelstva so:
Arzenšek Anton, tovarniški delovodja
v Šoštanju, predsednik,
Premužič Štefan, usnjarski pomočnik
v Šoštanju, podpredsednik,
- Ko,res Josip, zadri poslovodja v Šo
štanju,
Hleb Franc, tov. delavec, Ravne pri.
Šoštanju,
Windisch Blaž, usnjarski' pomočnik v
Šoštanju.
Pravico zastopati imata in besedilo
:
firme podpisujeta skupno dva^ člana na
čelstva, od katerih mora biti eden pred
sednik ali podpredsednik,- s tem, da se
podpišeta, pod tvrdko, ki ; naj bo pisana
ali s pečatom odtisnjena.
Okrožno sodišče v Celju, odd. I.,
dne 13. junija 1933..
Zadr. i y 70/2, »

Dne 4. a v g u s t a 1 9 3 3 . dopoldne
ob d e s e t i h bo pri podpisanem sodi
' *
šču v sobi š t 3 dražba nepremičnin:
zemljiška knjiga. Novi lazi, vi. št. 28 do 663.
Sedež: Rimske Toplice.
polovice.
. Dan vpisa: 20. junija 1933.
Cenilna vrednost: Din 6187-95.
Besedilo: Prva jugoslovanska tovarna
Najmanjši ponudek: Din 4126-—.
V p i s a l e ; so se. I z p r e m e m b e i n
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, za podpetnike in druge lesne izdelke v
Rimskih
Toplicah,
družba
z
omejeno
za
.;
d
o d a t k i p r i n a s t o p n i , za-%
ja priglasiti sodišču najpozneje pri dražr .
•
i
drugi :
\
benem naroku tfred začetkom dražbe, r e z o ,
. •
"i.:Ki
sicer bi se ne mogle več uveljavljati ; 1. Izbris poslovodij Hochstädter Ar- Ä
r
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, turja, Fischer Teodora in Gorjan Ru
Sedež: Bogojina.
'"~r.
dolfa.
.
.
.
ki je ravnal v dobri veri.
: Dan vpisa: 8. junija 1933^
'."
2.
Prememba
družbene
pogodbe
z
dne
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v
: V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 23. avgusta 1920. in zapisnika z dne 23. Bogojini, registrovana zadtugà a .né« marca 1927. glede zastopstva' in podpi omejeno zavezo.
:;r
sodišča.
sovanja družbe, tako da ima pravico na- •) Izbrišeta, se dosedanja člana načelstva
Sreskoi,sodišče v Kočevju,
mestovanja in 'podpisati ;finmo preostali Bojnec Matjaš in Gregore Matjaš; vpi
dne 16. junija: 1933.
poslovodja Falter Henrik sam, ki pri j e t a pa novoizvoljena člana načelstva
stavi natisnjenemu, s štampi!jko odtis
E 66/33—8.
1629 njenemu ali napisanemu besedilu druž Hauko Jožef, župnik, in Pucko. Štefan,
; kovač, oba v Bogojini. . •
be, svoj podpis.
Dražbeni oklic.
Okrožno kot trg. sodišče v. Jttariboru,
Okrožno; sodišče v Celju. odd. I.,
dn
Dne 4. a v g u s t a 1 9 3 3 . dopoldne
'>
e 8.Ј>шја,}93а. ./..
dne
20.
junija
1938^,..
»
.
<
•
.
»
^
ob p o l e n a j s t i h bo pri podpisa
T
A-rFi:198/33'-^2adi4JV32/10.
•• ,
Rg
C
I
40/27.
nem sodišču v sobi št. 5 dražba nepre
mičnin: zemljiška knjiga Senovo, vi.
štev. 175.
Vpisi v zadružni register.
Cenilna vrednost: Din 52.115-—.
Najmanjši poriudek: Din 26.057-50.
V p i s a l a se je n a s t o p n a z a d r u g a : 6 6 6 . •': < • ' " •
Pravice, ki bi s ne pripuščale dražbe,
I I St 1/33-2.
1633
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž- 664.
Sedež: Šoštanj.
Konkurzni oklic.
benem naroku pred začetkom dražbe,
Dan vpisa: 13. junija 1933.
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
Razglasitev konkurza o imovini HorBesedilo: Konsumno društvo za Šo ;vata Urbana, trgovca v .'ftoyejn- mestu.
glede nepremičnine v Škodo zdražitelja.
štanj ' in okolico, registrovana zadruga
ki je ravnal v dobri veri.
Konkurzni komisar: ' j^ej-šol Fierdi• • •
V ostalem se opozarja na dražbeni z omejeno zavezo.
" nand, sodnik okrožnega Sodišča v No
Obratni
predmet:'
oklic, ki jè nabit na uradni deski tega
vem mestu.
Namen zadruge je: pospeševati go • Upravnik mase: Pečaf "Stanko, advo
sodišča. '
'
spodarske, socialne' in kulturne koristi kat v Noveril mestu. '
Sresko sodišče v Sevnici,
• • •" • '
svojih / članov. Ta namen • dosega za
'
dne 31. maja 1933.
Prvi.
zbor
upnikov
pri
imenovanem
druga:
a) s kupovanjem, pridelovanjem in sodišču, soba št. 30, dne 4. julija 1933.
9. uri. _ . Vpisi v trgovinski register. predelovanjem živil, oblačil, stvari za , obOglasitveni
rok do 8'. avgusta 1933.
gospodarstvo, kakor sploh blaga vseh
V p i s a l e so s e i z p r e m e m b e in
Ugotovitveni narok pri imenovanem,
vrst in. z razdeljevanjem ! tega. blaga
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : : proti plačilu med člane;
sodišču "dne 22. avgusta 1933. ob 9. uri.
b) z izvrševanjem gostilničarske, pe .Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. II.,
dne 20. junija 1933..
Sedež: Meža-Dravograd.
kovske, mesarske in mlekarske.obrti za
Dan vpisa: 13. junija 1933.
svoje člane na podlagi zadrugi potreb '667.
*
Besedilo: Eksportni mlin, Meža-Dra nih koncesij in dovoljenj;.
St.
6/33—2;
'
v л
1637
vograd, družba z omejeno zavezo.
o) s sprejemanjem hranilnih vlog na
Po sklepu občnega zbora z dne 31. knjižice.
Konkurzni oklic.
maja 1933; se je družba razdružila in
Zadružna pogodba z dne 24. aprila
.
Razglasitev,
konkurza o imovini Hude
prešla v likvidacijo.
1933./ : .. .-.
•• , :•
Matije^
trgovke,'gostilničarke
in. poaeet. Likvidatorja sta: dosedanji družabnik
Vsak zadružnik jamči s svojim opra
in poslovodja Mikolič Ivan, tovarnar v vilnim deležem in pa z njegovim en njce na Grosupljem. ;•:.-.
: ',Konkurzni sodnik:. Avsec Anton, sod
Legnu 32, jn Kvac Ivo, zasebni uradnik kratnim zneskom.
,v.«
nik'okrožnega sodišča v Ljubljani.
v Slovenjgradcu.
Oznanila se izvršujejo z naznaniü,
Upravnik ..mase: .dr.. Krejči Viljem*
Likvidacijska tvrdka: Eksportni mlin, razobešenimi y zadružni pisarni in z odvetnik v Ljubljani.

Konkurzni Telasi

SteVi 51.

S t e m 267.

Prvi zbor upnikov pri okrožnem sodi
šču, soba št. 140, dine 1. julija 1933.
ob devetih dopoldne.
Oglasitveni rok do 5. avgusta 1933.
Ugotovitveni narok pri okrožnem so
dišču v .Ljubljani .12. avgusta 1933. ob
devetih v sobi št. 140.
Okrožno sodišče v Ljubljani, odd. III.,
dne 20. junija 1933.
*
668.
St 7/33,-2.
1636

Konkurzni oklic.
'Razglasitev konkurza o zapuščini po
, dne 3. junija ' 1933. ^mdern Terdini
Francu, trgovcu v Ljubljani, Stari trg 17,
registrovanega pod firmo »F. Terdina«.
Konkurani sodnik: Avsec Anton, sod
nik okrožnega sodišča v Ljubljani. •'
Upravnik mase: dr. Lovrenčič Ivan,
odvetnik v Ljubljani.
Prvi zbor upnikov pri podpisanem so
dišču, soba št. 140, dne 1. julija 1933.
ob desetih dopoldne.
Oglasitveni rok do 5. avgusta 1933.
Ugotovitveni narok pri podpisanem
sodišču dne 12. avgusta 1933. ob polenajstih dopoldne v sobi št. 140.
Okrožno sodišče v Ljubljani, odd. III.,
dne. 20. junija 1933.

*

669. ,
S ,2/33—36.

Ì625

Posebni ugotovitveni
/ narok.
Prezadolženec:' Janez Fingušt, Gornja
Gorica.
Za preizkušanje naknadno prijavljene
terjatve in do naroka morda še p.nijav•/«ОДЉФетј«^ s^rSàreja narok .
pri podpisanem ;sodišču, soba'štev. 84.
Okrožno 'sodišče v Mariboru, odd. III.
dne 20. junija 1933.
'

670.

'

•

'

*

-

.

S a 3/33-34.

1 6 3 5

Konec poravnave.
Poravnalno postopanje dolžnikov Bahuna Draga in 'Neže na Jesenicah je
končano..,
.^«ravnava je .'postala dne'20. aprila
1933. pravomoćna.
Okrožno sodišče v Ljubljani, odd. III.,
dne 10. junija 1933.

Razglasi raznih uradov
4
in oblastev
No. 2569/3.

'

1628-2-1

Oklic.

.Z.V}S®°. z dn* 1 0 - maja 1933., štev.
stroj 45, je zaprosilo ravnateljstvo rudmlia Trbovlje v,Trbovljah za naknadno
gradibeno dovoljenje in odobritev élek-.
triònega bagra na višini 439 dnevnega'
kopa Neža II. Za dovod potrebne pogonske energije se je potegnil od razdelilne postaje na Neži 363 m dolg pro- '
stovod za 3000 voltov; kateri se konča na

višini 429 v mali utici. V tej utici je
preko avtomatičnega oljnega stokala pri
ključen armiran zemski kabel 120 m
dolžine in prereza 3X25 mm 2 . Nave
deni zemski kabel prehaja po spojki
v
gumijev kabel prereza 4X25 mm2, na
katerega je priključen transformator
bagerja.
V ta namen se odrejata po naročilu
kr. banske uprave z dne 29. maja 1933.,
VIII. No. 3636/1, v smislu §§ 89. in
133., odst. 1., gradbenega zakona z dne
7. junija 1931 (SI. 1. štev. 297/47—31),
§§ 34. in 109. zakona o obrteh z dne
5. novembra 1931 (SI. 1. št. 572/76—31),
§ 133. splošnega rudniškega zakona z
dne 23. maja 1854. drž. zak. št. 146 ko
misijski ogled in razprava na
dan 15. julija 1933.
ob 9-15 uri s sestankom deležnikov na
kolodvoru v Trbovljah.
Mejaši in drugi interesenti se* vabijo,
da se udeležijo komisijskega ogleda in
razprave in podajo ' morebitne ugovore
— kolikor jih niso vložili že prej —- pri
razpravi, ker se na poznejše ne bo ozi
ralo in se bo smatralo, da se deležniki
strinjajo z nameravano napravo; zapro
šeno gradbeno dovoljenje in odobrenje
pa se bo izdalo, ako se ne pojavijo po^misleki javnega značaja.
Načrti so do dne komisijskega ogleda
pri sreskern načeletvu v Laškem med
uradnimi urami razpoloženi vsakomur
na vpogled.
Sresko načelstvo v Laškem,
dne 19. junija 1933.
Št. 153/33.

1610

2-2

Natečaj
za sprejem učenk r redni učni tečaj
1933./35. Državne babiške šole v Ljub
ljani.
Na podstavi pravilnika za šole za'ba
bice, objavljenega ' v .»Uradnem listu«
št. 76 z dne 14. julija 1927., se sprejme
v redni šolski tečaj 1933./35. državne
babiške šole v Ljubljani 20 učenk.
Pogoji za sprejem v babiško šolo so:
Kandidatinja ne sme biti mlajša od
20 in ne starejša od 35 let, kar dokaže
s krstnim listom.
Biti mora dobrega vedenja, kar do
kaže z nravstvenim izpricevaiom svoje
občine.
Če je omožena, mora imeti moževo
pismeno dovolilo, overovljeno od pri
stojnega oblastva; če je ločena, pa mora
to dokazati s potrdilom duhovnega' ali
civilnega sodišča.
.
Dovršiti je morala najmanj 4 razrede
osnovne šole; prvenstveno se sprejme v
šolo ona, ki je. dovršila kak razred
srednje šole.
Biti mora telesno in duševno zdrava
ter sposobna za opravljanje babiškega
poklica in ne noseča, kar dokaže z urad
nim zdravniškim izpričevalom.
,Kandidatinja za brezplačno učno me
sto mora .biti državljanka kraljevine
Jugoslavije ter mora dokazati z ubož' nim izpričevalom občine, potrjenim po
pristojni davčni upravi, da je tako siro
mašna, da ne more plačevati-iz svojih
sredstev učenja v babiški šoli.

Učenka, ki se šola ob svojih stroških,
plačuje za internatske stroške po 500
dinarjev na mesec.
,
Vse učenke, najsi se uče ob svojih
ali ob državnih stroških, imajo stano
vanje in hrano v šoli ter morajo plačali 2000 Din, in sicer 1000 Din takoj
pri vstopu v šolo, ostalih 1000 Din pa
najdlje do poteka prvega leta šolanja,
za nabavo babiških priprav in drugih
potrebščin (učnih pripomočkov).
Tečaj za babice traja 18 mesecev ter
se začne dne 1. septembra 1933.
Pravilno kolkovane prošnje za spre
jem v državno babiško šolo v Ljubljani
z. vsemi navedenimi dokumenti je vlo
žiti najkesneje do 1. avgusta 1933. pri
upravi državne babiške šole v Ljub
ljani, Stara pot št. 3, potem pristojnih
sreskih načelštev.
..
Prošnje poslane po tem roku, se ne
bodo upoštevale.
Uprava drž. babiške šoje v Ljubljani.
dne 17. junija 1933.
s$s
Štev. 6773/11.

,1644

Razpis.
Direkcija državnega rudnika Velenje
razpisuje za prometno upravo v Zabukovci dobavo 12.000 kom. krajnikov na
dne 5. julija t. 1. ob 11. uri dopoldne.
Pogoji pri podpisani.
Direkcija drž. rudnika Velenje,
dne 20. junija 1033
.

•

"

.

'

•

Štev. 6774/II.

Razpis.
: Direkcija državnega rudnika Velenje
razpisuje za prometno
upravo v Zabukovei dobavo 200 m 3 jamskega lésa na
dan 5. julija 1933. ob 11. uri dopoldne.
Pogoji pri podpisani.
Direkcija drž. rudnika Velenje,
dne 20. junija 1933.
Štev. 6770/H.

1 6 4 ß

Razpis.
Direkcija državnega rudnika Velenje
razpisuje za prometno upravo v Zabukovci dobavo 1800 kg raznega strojnega
olja na dan 5. julija 1933. ob 11. uri
dopoldne.
•.,-..'••
Pogoji pri podpisani.
Direkcija drž. rudnika Velenje,
dne 20. junija 1933.
Štev. 1693/E—K.

1641

Razpis.
Ravnateljstvo mestne elektrarne ljub
ljanske razpisuje dobavo akumulatorskih
Plošč, desk in palčić za akumulatorsko
baterijo.
Seznam materiala in dobavni pogoji
se dobe pri podpisanem ravnateljstvu.
Ponudbe je poslati do 10. julija t. I
v zaprtem ovoju z označbo >Ponudba za
akumulatorski material«.
Cene je navesti franko Ljubljana, oca
rinjeno, vštevši vse odbitke. •
•
•
Ravnateljstvo mestne elektrarne.
Ljubljana, dne 22. junija 1933.

Štev. ê l .

Stran 268.
1623

Razne objave
1640

Akcijska družba za kemič
no industrijo v Ljubljani.

Vabilo
na r e d n i o b č n i z b o r ,

aprila 1933 s e j e zadruga razdružila i n
prešla v likvidacijo.
Likvidator: K veder Dragotin, upravi
telj meščanske šole v. Ptuju. Likvidacijska firma: >Stan in dom«
obče koristna stavbena in kreditna m- ' •
druga z c-mejeno zavezo v likvidaciji.
V smislu § 40 zadružnega zakona se
razglaša razpust zadruge in pozivljejo
upniki, d a svoje terjatve javijo likvida
cijski firmi.
Kveder Dragotin s. r . :
likvidator firme.

Račun bilance z dne 30. septembra 1932.
A k t i v a : Investicije Din 583.668-76,
efekti Din 21.860-—, kavcije dinarjev
ki ga. bo imela
3.000-—, pisarniška oprema Din V—,
zaloge blaga Din 3,320.370-—, zalege
»Drava«, lesna ind. d. d.
materiala Ddn 1,746.465-—,
gotovina
v Mariboru,
Din 431.822-96, debitor ji Din 1 milijon
dne 8. julija 1933. ob 16. uri v pisarni 658.720-79, skupaj Din 7,765.908-51.
ških prostorih družbe т Mariboru, MeljP a s i v a : Kreditorji Din 7 milijonov
615.181-47, prenos dobička
dinarjev
m
ska cesta 91,
32.808-10. Dobiček za 1931./32. dinarjev
z naslednjim dnevnim redom:
•Izgubil sem orožni list za nošenje
1. Poročilo upravnega sveta o poslo 117.918-94, -skupaj Din 7,765.908-51.
samokresa, izdan od sreskega načelstva
vanju v. letu • 1932. • in predložitev ra
' *
Maribor d. br. z dne 4. X I I . 1931.,
čunskih zaključkov.
1568—3—3
No. .13749/1, in ga proglašam zä neve
2. Poročilo nadzorstvenega sveta.
ljavnega.
'
3. Sklepanje o poročilu upravnega svete,
Pobrežje 22". VI. 1933.
o odobritvi računskih zaključkov, in
V zadružnem registru se je d n e 18.
ó predlogu glede razrešnice uprav maja 1933. pri firmi »Stan in dom« ob-,
Valentin Smode s., r.,
n e m u svetu.
čekoristna stavbena in kreditna zadruga
mesar, Pobrežje, cesta n a Brezje 90,,
z omejeno zavezo v Ptuju vpisalo:
4 Volitev upravnega sveta.
pri M a r i b o r u . . .
Po sklepu občnega zbora, z d n e 25.
5 Volitev nadzorstvenega sveta.
6. Slučajnosti.
P r i p o m b a : P o § 9. družbinih pravil
daje posest e n e delnice pravico d e eneZ-à glasu. D e l n i c e , ' k i upravičujejo gla
sovanje, se morajo po § 14. pravil zalo
žiti vsaj štiri dni pred občnim zborom v
za leto 1932.,
pisarni d r u ž b e v Mariboru, Meljska b. 91.
odobren na X. rednem občnem zboru delničariev dne 19. junija 1933.
Upravni svet.
P a s i v a
Bilanca z dne 31. decembra 1932.
*
A k U v a
1624
..DUI •/ .
Din
5ДО0.00О-—
1.
Delniška
glavnica..
.
.
462.475-34
1. Blagajna
. ••'.. • •
170.379-30
48.275-54 2. Azijski rezervni fond.
2. Valute
. . . . . .
3. V l o g e : .
••-''
26.518-3. Menice . . . • • •
a) na knjižicah
102.339-70
ki g a bo imela
4. Efekti . . . . ". .
• Din
764.163-75
6. Račun tečajne razlike
b)
,, tekočih,
računih .j :
Petovia, usnjarska industrija
državnih vrednostnih.
Ч :
;
' iê;dijkïïï
'
Din ,1'2 .7Ш77;3&" •
20.909-51
..'-.i'-:
B. d.
papirjev .
dne 12. julija 1933. ob 16. uri y pisarni
(i. Debitorji :
ških prostorih n a sedežu svojega pod
a) banke
587.885-63
jetja na Bregu pri Ptuju.
,,
Din
b) ostali.
D n e v n i r e d ; : •. •
15,076.883 66
14,488.998-03
1. Poročilo upravnega sveta -1 poslova
213.750-7.,Inventar
...
.
.
.
nju v letu 1932., predložitev bilance
.
2,700.375-55
8. Nepremičnine. . .
in računskega zaključka k Џ. decem
&.693-11
9. Izguba v letu 1932
bru 1932.
18,648.120-41
18,648.1,20-41
2 Poročilo nadzorstva.
3. Odobritev bilance za leto 1932.
4. Dopolnilna volitev v upravni svet.
Dobiček
Račun izgube in dobička z dne 31. decembra 1932.
5. Dopolnilna-volitev v nadzorstvo.
Izguba
6. Slučajnosti.
.. .'••••
•' •
' •
Dih
Din
Po § 15. družbenih pravil upravicuje
Шв^в-зб
1.
Obresti
.
.
!
.
•
•
posest'desetih delnic d o enega'glasu. Da
1. Obresti
182.609-12
2. Iznos bančnih poslov
sme delničar glasovati, mora založiti
a) vlog na knjižicah
19.031-01
3. Uprava realitet . . ,
vsaj šest d n i pred občnim zborom po
Din 51.719-6.693-11
4.
Izguba
v
letu
1932
b) vlog na tek.
t r e b n o število delnic z nežapadlimi ku
računih
poni vred p r i družbeni blagajni na
846.449-20
Din 793.730-20
Bregu pri Ptuju ali pri Ljubljanski kre
330.980-76
2.
Stroški
.
.
.
.
'i
'
•
ditni banki v LjubLjani ali njeni po
3. Izguba na držav, vred
družnici v Ptuju ali p r i Jugoslovenski
. 6.969-83
nostnih papirjih
. .
udruženi banki v Zagrebu.
_
23.75Г81
4.
Odpis
inventarja
_.
•_
Ђа. podstavi te založbe se izda delni
1,207.161-59
čarju legitimacija, ki se glasi na ime in
navaja število založenih delnic in nanje
odpadajočih glasov. Po storjeni založit vi
-OBJAVA.
'
,
ima delničar pravico vpogleda v; listo
Glede
izgube
iz
poslovnega
leta
1932.
v
znesku
Din
6.593-11jO
sklenil
X redni
zalbžiteljev.
občni zbor / d n e 19. junija 1933, da se krije iz azijskega rezervneg-a fonda.
Ereg p r i Ptuju, d n e 20. junija 1933.
'.
,
Upravni svet.
Upravni svet.

Objava.,

Poziv upnikom.

Prometna banka d. d. v Izubijani-

Računski zaključek

Vabilo
na XII. redni občni zbor,

Izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine. Urednik: P.obar Robert v Ljubljani.
laka in zalaga; Tiskarna Merkur s Ljubljani; njen predstavnik;!^Michalek v Ljubljani.

±

fjoâtnioa plačana т gotovini.

JUGOSLAVIJA

KRALJEVINA

S L U Ž B E N I LIST
KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE ÉÀNOVINE
52.

Letnik I V .

V LJUBLJANI, dne 28. junija 1933.

VSEBINA:
331. Razpis o ocarinjànju preje iz umetne,syile.
332; Objave banške uprave o pobiranju občinskih trošarin v
' ietu\1938. ;
•''•
'
" " ' " .,

330. Naredba o izpremembah in dopolnitvah naredbe o izvaja. nju uredbe o organizaciji posredovanja dela, izpremenjene
in dopolnjene z naredbo Kab. br. 696 ex 1932.

Uredbe osrednje vlade.

»b) upravni odbori. javnih ! bora 7 dela, njih: ravna
teljstva in nadzorni odbori pri. podružniean in ekspozi
turah.«
•
'•'•': ' — i •••
' •• •
s

' 830.' :.-'!•.

, ... Na osnovi § 41. uredbe o organizaciji posredovanja
dela z dne 26. novembra 1027. in njenih poznejših izprememb in dopolnitev predpisujem to-le

naredbo
Q^izpr^çmbah^ in dopolnitvah naredbe o izvajaTffju üMdbe oi organizaciji posredovanja
dela z dne 10. julija 1928. (»Službene novine«
št. 183/LXI z dne 10. avgusta 1932.), izpreme
njene in dopolnjene z naredbo; Kab. br. 696 z
dne 17. junija 1932. (»Službene novine« štev.
; 158/LXXI z dne 13. julija 1932.).*

•...•,....,.;;. >
v
V. § 17., prvem odstavku, fee"&pr.ëmiiija;drjigi: stavek
in se glasi:
"•'•', ' "
»Predsednike upravnih odborov javnih borz dela in
predsednike nadzornih odborov podružnic in ekspozitur
na sedežu"Waîjéyskih'banskih uprav odreja minister; ,3a
socialno politike- i a narodno zdravje po odredbah § o.:
uredbe 6 organizaciji posredovanja dela., Predsednika
podružnic in ekspedtuTj ki niso na sedežu kraljevskih
banskih uprav, potrjuj pristojni ban izmed uradnikov
krajevne občine, kijih.demona občina predlaga.«
V tretjem odstavku na koncu j e postaviti namesto
pike vejico in dodata:*
vi . .•'
.
•• h
, »odnosno .v ;r^tužnicah ift ekspoziturah predsed-i
niki dotičnih nadaeraihodborov«.
• ; ; . . ^ ; ; ; : . : : ; ' ^ v i V * - , : : ' : ' • : . ' ' ' - . : " " , , ••'

§18i seizpj'eihinlà'fn se glasi:., .
.'
»Člani centralnega odbora, upravnih in nadzornih
V,.§. 7. se dodajata naslednja, nova odstavka, ki se odborov in njih namestniki smejo biti samo tisti, ki
glasita:. •
, ; ;,., ; v " . • : , • : . . ; ; •
imajo najmanj 25 let starosti, ki uživajo grajanske. pra
»Pravilnik o poslovanju borz dela^ ki nimajo obrt-" vice in stanujejo najmanj šest mesecev ;«? okolišu na
nega značaja (sindikalnih in občinskih borz dela), kakor prave javne službe za posredovanje dela, v katero so'
tudi o sodelovanju takih naprav z javnimi borzami dela -odrejeni.
in njihovimi organi, predpiše, minister za socialno po
Predstavnik delavcev sine biti samo tisti, ki je po
litiko in nafodno zdravje nà predlog osrednje uprave za svojem trajnemi-poklibu delavec po § 36., drugem od
posredovanje dela.
,
stavku,; zakona o. zaščitidelavcev, ali ki je predstavnik
Vrhovno nadzorstvo nad takšnimi borzami delà vrši •delavske zbornice, : odnosno gospodarskega društva de
lavcev;
;.,[. •
•'.-.•.
osrednja iuprava za posredovanje dela.« '
.
Predstavmk .delodajalcev sme biti samo ttetij ki
redno zapoelujer v'.svojem podjetju' (obratu) najmanj
, enega : delavca ali ki je ; predeta-VriSi delodàjalske zborV:§',16., prvem odstavku/ se točka b) izpreniìu]a in nii№ibtìdnoono:dèlodajaiekega: góspodartìkega društva.
..-.' ...-.v
• ' : ' • ' ' •'•'
se g l a s i : -(t;;
:BJd»r/3'ö'odre^n<4bt član ali namestnik v kakšno
odbor za posredovanje dela, '
''"'* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne samoupravno) talò (centialiii
r
8. Junija 1938., št. 126/XXXVI/363. - Naredbo glej upravni ali nadzo^ odbor)V ne sine ђш hkratü.clan
javite službe za pjosr.e»Uradni list< St.. 298/84 iz 1 1928., izpieinembe in do- drugega satóo^pia^fega^Wgfidtta
dfiüauie-'djalä»-.-.~;j:i\~-'.- I'...;'- ;-':.n,f: -•
§i-

;

oûinitoefia>ашша 1шш,тшч±-1т*'

;

•

•
• ••"
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Uslužbenci javne službe, za posredovanje dela po sestave plenuma ali zbog kakšnih drugih okolnosti ne
uredbi o organizaciji posredovanja dela postanejo lahko -Bi bilo mogoče ali primerno, odrediti predstavnika iz
člani samoupravnih organoy javne,službe za posredova plenuma.«
nje dela šele čez dve leti po prestanku službenega raz
§10.
merja z napravami javne službe za posredovanje dela.«
. V § 31. se izpreminja-prvi odstavek in se glasi:
»Tajniško dolžnost opravlja šef javne borze dela,
§ 5..
odnosno njegov namiestnik.«
...
§ 21. se izpreminja in se glasi:
>Mesta članov centralnega x>dbora in upravnih odbo
; '
' : § H.
..... ;
rov za posredovanje'dela ;so častna. Člani predsedništva
:
V
§
44.
je
postaviti
za
besedo
»poviševanje«
vejico
centralnega odbora-za posredovanje dela in ciani ravna :
in dodati: premeščanje«.
teljstva javnih borz dela in nadzornih odboiuv podružnic
in ekspozitur imajo pravico do dnevnice za opravljene
' '
• ',. §-i2.... '.. "/ :..V^f^-JV* "''
seje. Višino dnevnice odreja minister za socidno poli
V § 48. se izpreminja tretji stavek in se glasi: .
tiko in narodno zdravje na predlog predsedništva cen
»Kakršen je pač uspeh tega poslovanja, predlaga •
tralnega odbora za posredovanje dela.«
ravnateljstvo upravnemu, odboru sprejemanje, premeščanje, poviševanje, nagrajanje in odpuščanje uslužbencev.«
.
' " " " •"" "
" U
t
§ 24. se izpreminja in se glasi; .
§ 1 3 . ' •••"
• .
.
•;.
>0srednja uprava za posredovanje dela pri mini
Za § 49. se dodajata nova paragrafa, ki se glasita:
strstvu za socialno politiko in narodno zdravje, javne
borze dela in njih podružnice ter ekspoziture morajo
'
>§ 49. a. :
imeti svoje napise in okrogle pečate,., opremljene z
državnim grbom. Napisi in pečati imajo 'naslov: ,Osred- 1
Nadzorni odbori podružnic in ekspozitur so sestav
nja uprava iça posredovanje dela pri ministrstvu za ljeni iz „treh oseb, in to pòi enega'predstavnika delavcev
socialno politiko in narodno zdravje v Beogradu'; ,Javna in delodajalcev, ki ju odrede delavske, odnosno deloborza dela v —
— ' ; ,Podružnica javne borze dela dajalske zbornice dotičnega področja, in predsednika, ki
У
'; ,Ekspozitura javne borze dela v
., '. se odreja na način, predpisan v prvem odstavku § 17.
Centralni odbor za posredovanje dela in njegovo Vsak član in predsednik mora imeti namestnika. .
predsedništvo rabijo pečat osrednje uprave za posredo
Nadzorni odbor se sestaja k sejam na predsednikov '
' .
vanje dela; upravni odbori javnih borz dela in njih poziv redoma enkrat na mesec.
ravnateljstva rabijo pečate dotičnih javnih borz dela;
nadzorni odbori podružnic in ekspozitur/pa rabijo
*
§-49:b,
. •<
pečate dotičnih naprav. Službeni jezik piri, poslovanju
Za nadzorne odbore, ki se sestavljajo pri podružni-''; 4 '^
Je srbsko-hrvaško-slovenski.«
cah in ekspoziturah,, vëlja'jo poglavitno ti-le''-predpisi: ï"
;

§7.

•• • (

V § '26J se izpreminja četrti odstavek in. se glasi:
>Službeno glasilo osrednje uprave zk posredovanje
dela in javnih borz dela je ,Glasnik službe posredovanja
rada i pomaganja nezaposlenih radnika V ki ga mora
izdajati in voditi osrednja uprava za posredovanje dela
v Beogradu. Stroške za izdajanje in voditev tega glasila
trpijo vse javne borze dela sorazmerno s svojimi letnimi
dotacijami; k stroškom pa morajo prispevati. tudi, druge
naprave, če uporabljajo to glasîio.«
' '.••• . § 8 / i " : . - . ' " '

::

" - V :,.' .„:'.'.•:

V § 27., točki 4. r . je postaviti za besedo, >povišuje«
vejico in dodati« ipremešča«.

„

,: §,* ,.,-.,;... ..... .•.''"':

V § 28. se izpreminja drugi odstavek in se glasi:
>Predsednika upravnega odbora javne-borze dela
odreja minister za socialno politiko in narodno zdravje
na banov predlog izmed višjih strokovnih državnih ali
banovinskih uradnikov s fakultetno izobrazbo. Prednost
ima šef odseka za socialno.politiko, če tega ni ali če ne
izpolnjuje pogojev, pa drug višji uradnik s fakultetno
izobrazbo, ki je zadosti izveden; v socialnih, ^vpraSanjih
in socialnem zakonodajstvu. Namestnik predsednika
upravnega odbora je referent za inspekcijo dela.« ,
Četrtemu odstavku se dodaja to-le:
>Izjemoma. odredi lahko zbornica za svojega pred-'
stavnika tudi koga drugega i%med delavcey t ђоЦкда zfeog j

a) Iz uredbe o organizaciji posredovanja .dela z dne,,. -.• '
26. novembra 1927.:*
•••,'.':•<••.••
л ; ; <s- • ;§§ 5. in 7. po''analogiji;;
У. ' -, ..
§ 8. po analogiji; predloge podajajo ravnateljstvu in
upravnemu odboru'pristojne javne borze? dela;
§§ 13. in 14. po analogiji;
,
§ 151 po analogiji; vendar stopijo sklepi, s k a t e r i m i ' ;
se predsednik ne strinja, v veljavo po pdlpčbj ravnatelj
stva pristojne javne borze dela;
§ 16. po analogiji.
Nadzorni odbori morajo opravljati tudi vse druge
posle iz uredbe, ki 'jim jih nalože: osrednja uprava za
posredovanje dela, upravni odbor ali ravnateljstvo pri- .
stojne javne borze dela.
b) Iz naredbe o izvajanju uredbe o organizaciji po
sredovanja dela z dne 10. avgusta 1928.:^
§§18., 19., 20., 21., 22., 24. in 26. po analogiji; • '•••
§ 29. po analogiji; dnevni red se sestavlja na pred- •
log predsednika ali kakšnega članar
'•: • -'.'••-•• ;
§§ 30. in 31. pò analogiji;
§ 32. po analogiji; toda predsednik lahko poda. po .
povodu sklepa, s katerim se ne strinja, obrazloženo
opozoritev ravnateljstvu pristojne javne borze dela;
*§ 33. po analogiji;
§ 3 4 . po analogiji; zapisniki ee pošiljajo ravnateljstvu pristojne javne borze dela, ki jih pošilja s •pri'»
pombami, Če jih je kaj, osrednji upravi za posredö- '
vaBJe dela; '
',•,..,.:.
.* *Uradni list« št. 494/127 iz -L 1927,
* >ТШв1-Ш-Љ1аШ.'№.№9к
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Zoper odločbo upravnega .odbora je dopustna pri
§§ 35., 39., 40., 42. in 45. po analogiji;
§ 47. po analogiji in v mejah -krajevne pristojnosti, tožba na predsedništvo centralnega odbora za posredo
izvzemši točko 1. in vizo za porabljanje kredita iz vanje dela, ki odloči dokončno.«
točke 2.;
§18.
§ 48. po analogiji; ravnateljstvo pristojne javne
§ 56. se ukinja. .
borze dela opravlja posle s posredovanjem nadzornega
odbora; •/ .
§19.
§ 49. po analogiji;
V § 57., drugem odstavku, točki 2., je postaviti za
,,/§ 50. po analogiji; seje se vrše praviloma enkrat
xsè mesec, sklepi pä stopijo v veljavo, kakor po § 18. besedo »podpor« namesto podpičja samo vejico in je
dodati:
uredbe;
»kakor tudi povišanje, rednih podpor do osem ted
§ 52. po analogiji;
nov na leto, pri čemer se ravna.po občnem sorazmerju,
§ 55. in 73. po analogiji;
§ 86.: po analogiji; toda sklep stopi v veljavo šele ugotovljenem v uredbi in tej naredbi«;
po soglasnosti ravnateljstva pristojne javne borze dela;
Tretji odstavek se izpreminja in se glasi:
§§ 88., 96., 102., 103., prvi odstavek: pristoji pravica
»V pristojnost predsedhištva centralnega odbora za
predlaganja;
posredovanje dela spadajo vsi ostali posli v mejah ured
§ 105., po analogiji;
be iz.1. 1927., njenih novel iz 1. 1932.* in 1933.,** te na
§ 106. po analogiji, predsednik nadzornega odbora; redbe in ostalih predpisov iz območja javne službe za
§ 111. po analogiji;
posredovanje dela.«
§ 117., pristoji pravica predlaganja;
- § 20..
§ 123. po analogiji; se uporablja tudi na člane nad
zornega odbora;
§ 58. se izpreminja in se glasi:
,§128. po analogiji;
»Centralni odbor za posredovanje- dela in njegovo
§ 136., pristoji pravica predlaganja;
predsedništvo imata sedež,v.Beogradu.
§ 142. Nadzorni odbori podajajo poročila svojemu
Centralni odbor je sestavljen iz 15 'oseb, in to:
upravnemu odboru.
upravnika
osrednje uprave za posredovanje dela kot
. . . . . . . Nadzorni odbori morajo opravljati tudi vse posle, ki
predsednika,
po enega predstavnika delodajalcev in de
~"jirti jih nalože v mejah pristojnosti po tej naredbi in
lavcev,.,
odrejenih
od dotičnih zbornic s sedeža vsake
drugih predpisih: osrednja uprava za posredovanje dela,
šestih
javnih
borz
dela-central
in po enega predstavnika
upravni odbor ali ravnateljstvo pristojne javne, bor
centtalnega tajništva delavskih zbornic in centrale indu
ze dela.<
strijskih korporacij v Beogradu. Vsak član mora imeti
.
. '
" § 14- namestnika.
.
••••
'•
V § 50., prvem odstavku, se izpreminja prvi stavek
Člani samouprave se odrejajo na-način, predpisan
in se glasi:
: v § 28. te naredbe.
. ' .
v
- —--^Ravnateljstvo se sestaja k seji na predsednikov
;
Namestnik
predsednika
centralnega
odbora
га po- .
poziv redoma po enkrat na dva tedna.«
sredovanje dela je uradnik ministrstva za socialno poli
tiko in narodno zdravje iz oddelka za socialno skrb, ki
' . ' . . . ' • . §
ga postavi na predlog upravnika osrednje uprave za po
§ 51. se izpreminja in se glasi: ,
sredovanje dela minister za sòeialno politiko in narodno
»Ravnateljstvo otvarja trimesečne kredite javni zdravje.«
'
borzi dela in podrejenim napravam. Za višino trime
§ 21/
sečnega kredita je odločilna stvarna potreba naprav za
dotično trimesečje v razmerju z. zneskom celotnega pro
§ 59., prvi odstavek, se izpreminja in se glasi:
računa, pri čemer je uporabljati izkustvo, pridobljeno
»Centralni odbor za posredovanje dela se sestaja
pri poslovanju v prejšnjih letih.«
na predsednikov poziv redno dvakrat na leto, in to:
spomladi v prvi polovici meseca maja in jeseni v prvi
'i:":i
§16.
polovici meseca decembra vsakega letaj Pri prvi seji
•
' § 52. se izpreminja in se glasi:
/
centralnega odbora je takoj, ko se konstituira, izvoliti
:/*/•'*. ->Naloge za dispozicije z otvorjenimi krediti pod- predsedništvo kot izvrševalni organ centralnega odbora:«
;.;^ftüjefa predsednik in en član ravnateljstva, odnosno
Peti odstavek: »O poteku seje centralnega odbora
njuM namestnika. Svoje podpise morajo pravočasno de in njegovega predsedništva «se mora voditi zapisnik, ki
ponirati pri denarnem zavodu, pri katerem so denarna ga morajo podpisati vsi prisotni člani.«
: sredstva borze v hranitev in na obrestovanje vložena.
Naloge za izplačila izdajajo blagajnam šefi javnih
§22.
borz dela, podružnic in ekspozitur, odnosno njihovi na
V § 67. se poslednji stavek ukinja.
mestniki.«
1

'••<'•

5

§17.

§ 63. se izpreminja in se glasi:
^Ravnateljstvo mora najmanj enkrat na mesec pre
gledati celotno denarno poslovanje javne borze dela, po
borzi, odnosno po nadzornih odborih pa tudi poslovanje
podružnic in ekspozitur. Pregledane in odobrene račune
podpišeta predsednik': in en élan ravnateljstva; ОвррДепе

• edatke spravi n^adsedAlk ЈШ. muastu-òabou '

•.••••.

§-23.

-

V § 68. se poslednji stavek izpreminja in se glasi:
»Proračun mora biti odobren najkesneje na dan
31. decembra kot poslednji dan tekočega proračunske
ga leta.«
* »Službeni list« St. '469/51 iz Ï 1932.
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§24.
§ 70. se izpreminja in se glasi:
j>Predsedništvo centralnega odbora -otvarja-uprav
niku trimesečne kredite v rhejali proračuna- in- pö pro
računskih odredbah.
Po izteku trimesečja predloži upravnik predsedništvu centralnega odbora za posredovanje dela poro
čilo o,stanju in uporabi kredita: ' " - . , "
Naloge za dispozicije z otvorjenirni krediti-, podpi
sujeta upravnik in en Član predsedn'ištva; odnosno njuna,
namestnika. Dolžni so deponirati' svoje''podpise pri de
narnih zavodih, kjer se sredstva osrednje uprave za
posredovanje dela ób'réstonosnò hranijo.Naloge blagajni osrednje uprave za posredovanje
dela podpisuje upravnik, odnosno njegov namestnik.«
" '•-•
;, § 2 5 . -....'..
,
§ 71. se : izpreminja in se glasi:
, >Osrednja uprava za posredovanje dela in .javne
borze dela morajo voditi te-le. knjige:
<
1. dnevnik (prima nota);
2. glavno knjigo;
3. blagajniški dnevnik;
4. inventar.
Poleg, tega vodi--osrednja uprava za posredovanje
dela preglede o predpisanih, nabranih in položenih prispevkih po členu, 110. finančnega zakona za 1, 1922./1923.
m § 51., točki 1., finančnega zakona-za leto 1932./1933.
kakor tudi px> naredbi : ministra za socialno politiko in
narodno zdravje.SL bt.,22.1M.z,dneiZ
aprila 1932. V ta
namen mora voditi: ,
. , -, ... . . .
1. dnevnik (prima nota).;
, .
,.
2; glavno knjigo;.
. . . . ; v. •;.;,.,..
i
3. ostale pomožne knjige, potrebne za pregled o Drispevkih.«
....
• •
,
;
"''-""' ' . " . """.- ' .'. : '£.2б.'" ': '''.'.'•..' . " . "
_ .V..§ 87., prvem odstavku,.se;izpreminja drugi stavek
inse.glasi: ;
...
,
•• •• »Leta se, štejejo nazaj öd. dnej .'ko so,, prijavili nezaposlenost pri pristojni javni borzi dela, podružnici ali
ekspozituri« in se dodaja иоу stavek*, sMeseci se štejejo
s 30 dnevi.«
§ 27.
V § 95. se dodaja nov odstavek, ki se glasi: .
>1. Ce sta, istpčasno nezaposlena mož in žena, a
izpolnjujeta oba pogoje za.prejemanje : denarne dnevne
podpore, se. izplačuje osebna -podpora možu in ženi
Razen tega ima mož pravico tudi: do doklade na-osebno
podporo brez doklade; za ženo.. :•• -<i • • :
; 2. Ce je mož nezaposlen,, žena : pa, zaposlena, ima
mož pravico do osebne podpore brez doklade z a ženo.
.3. Ce je žena nezaposlena, mož -pa zaposlen; ima. žena
pravico samó do osebne podpore.« ;
.

•

-

~

§28.

• ' .

;

Te izpremembe in dopolnitve stopijo v veljavo z
dnem objave v »Službenih novinah. kraljevine Jugo
slavije«.
••':;
V Beogradu, 30. maja 1933.; št. 316.
•
Minister za socialno politiko
. in. narodno zdravje
."..'.': •!'.,:.'.", ,'-.
, ïvan Pucélj s. г.

331.

Razpis.
Ocarinjanje preje iz umetne svile.*
__ Zaradi pravilnega ocarinjanja preje iz umetne svile
iz, st. 327., točke 1., carinske tarife dajem carinarnicam
na osnovi člena. 23. v predlogu izakona o..občni ca^hski
tarifi to-le pojasnilo:
. ;
• »Preja iz umetne svile sirova-bela, ki je namaščena,
kar se ukrene začasno zaradi'lažje tehniške uporabe in
se pozneje odstrani s pranjem dovršenega .izdelk^ ali
ki je zbog obteževanja z rudninskimi solmi-• alf na'-'kaksen drug način potemnela (matirana) ali ki je nàmascena in potemnela, se ne more. smatrati za barvano
ker se tako niti ni obdelovala. Tudi nista ne namašČenje
ne potemnitev izpremenila sirovo-bele baryè preje v
kakšno drugo, nego sta samo povzročila, da izgubi več
ali manj samo svoj prvotni blesk, ostane pa sirovo-belà
— zato je treba smatrati takšno prejo iz umetne svile
namasceno ali poternnclo ali tudi namašČeno in potemnelo za sir.ovo-belo in ocarinjati-po št. 327.,-točki 1 kier
je izrecno navedena.«
:
To pojasnilo stopi v veljavo na dan razglasitve v
službenih novinah«.
i
V Beogradu, dne 17. maja 1933.; št. 13.539/IV.
Minister za finance' " "
dr. Mil. R. Đorđetić s: r. t r

Banove uredbe,
332.

' '/' ""'

Obfave banske uprave '
o pobiranju občinskih trošarin
v letu 1033.^
IL.No. 9420/2. ..
•,„, ,. -\.;
Občina Moravd, v srezu murskosoboškem, bò pobirala od dneva razglasitve v >Službenem listu« V letu
1933. občinsko, trošarino po Din 100-— od 100 1 vina. '
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,
dne 17. junija 1933.
'ate ••
'!

II. No. 8502/1.

;•• .- '...м 'S •
.• : ' - l]"

Občina Police, V Sirèzu Ijùtomersko'-iadgonskem,. bo
pobirala od dneva razglasitve v:- >Služb«aem - listu« ' v
letu 1933. naslednje- občinske '-trošarine': '
:
a) od 100 1 viina Din 100-—, /
-,
:. .'^
. b) od 100 Г vinskega rhošta Din' 100-—,' . ' . . . , . '
c) od hI stopnje alkohola, špirita, žganja, likerja,
ruma in konjaka Din 5*—.
'
'••(;...'.
Kraljevska banska uprava Dravske banovine т Ljubljani;
dne 17. junija .1933L
. ,\[
* >Službene novine; kraljevine Jugosl&vije« z dne
20. maja 1933.,; št. 113/XXXII/313.,

Izdaja kraljevska banska uprava. Draveke banovine:"njen predstavnik in urednik: Pohar Robert * Ljubljani.
'.У. Li

Štev. 52.

SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE

В А Ш Ш

Priloga k 52. kosu IV. letnika z dne 2Š. junija 1933.

Razglasi kraljevske
banske uprave
VI. No' 13857/1.

' 16£7

Izprememba v imeniku
zdravniške zbornice za
Dravsko banovino.
Dr. Č e h Milan, zdravnik-volonter
splašnebolnice v Mariboru, je vpisan v
imenik- zdravniške zbornice za Dravsko
banovino.
Kr banska uprava Dravske banovine
v Ljubljani, dne 16. junija 1933.

Razziasi sodišč
in sodnih oblastev
Og 22/33-2.

Amortizacija.

1638 3—2

IV Og 29/33-2.

1671

Uvedba postopanja za
proglasitev mrtvim.
Topo-lnik Josip, kmečki sin v Grabonoših št. 12, rojen dne 17. februarja 1878
v Grabcnoših, srez Ljutomer, istotam
pristojen, se je izselil Je'a 1900 v Ame
riko, neznano kam; od tega casa ni več
glasu o njem.
Кет je potem takem smatrati, da bo
nastopila zakonita domneva smrti v
smislu § 24, se uvaja na prošnjo svaka
Kajniha Franca, posestnika na Grabonoškem vrhu št. 21, postopanje za pro
glasitev mrtvim ter se izda poziv, da se
o pogrešanem poroča sodišču.
Tcpolnik Josip se poziva, da se zglasi
pri podpisanem sodišču ali drugače da
kako vest o sebi.
Po 1. juliju 1934 bo sodišču-na vno-;
vično prošnjo odločilo o proglasitvi
mrtvim.
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. IV.,
dne 17. junija-1933.
* .
E 2*4/33—12. ,
". . j.672.

Ustavitev dražbenega
postopanja.

Na prošnjo Samse Borisa, trgovca v
Litiji št. 83, se uvaja postopanje za
amortizacijo naslednje baje izgubljene
Zahtevajoča stranka Posojilnica v Ko-,
menice, ter se imetnik po-zivlja, da jo njicah r. z. z n. z., zastopana po dr. Prusu
tekom 60 dni od dne objave tega edikta Antonu, advokatu v Konjicah, zavezana
predloži 'emu sodišču, sicer bi se iz-, stranita Sitar Franc in Roža, posest, vreklo po preteku tega roka, da je me- Gabrovcu št. 8, radi 771 Din 9 5 p s prip.
ni
*5-?9iûa}izira£va_jka.jjinia moči. ..
Pri javni dražbi dne 7. junija 1933 ni
Menica je podpisana po Giuseppe bilo nikake ponudbe. Vsled tega se iz
S' mea za znesek 35.000 Din.
vršba z dražbo nepremičnine zemljiška
Okrožno sodišče v Ljubljani, odd. V.,
knjiga k. o. Bezovica, vi. št. 19, dovoljen
na s tus. sklepom z dne o. marca 1933.,
dne 17. junija 1933.
opr. štev. E 234/33—2, po §-u loi 'L r..
*
ustavlja.
, -.,.'
P 3/33-3, F 11/33—9.
; 1685
Pred potekom pol leta od dražibenega
naroka ni moči predlagati vnovične
ured
:
Oklic.
be dražbenega postopanja.
,! '
•Tus. zemljiški knjigi se naroča, da iz-4
Mikluš Angelj, trgovski potnik v Za• grebu Mašičeva 3, po dr. Troštu, odvet briše zaznambe ki se tičejo te dražbe v
niku v Novem mestu, in Novak Jožefa, zemljiški knjigi pri zgoraj navedeni ne
posestnica, Novo mesto, Kratka ulica, premičnini.
Sresko sodišče v Konjicah, odd. IL,
po dr. Vašiču, odveraiku v Novem me
dne" 7. junija-1933.;
stu, sta vložila zoper KurnA Josipa, me
hanika v Novem mestu, tožbo radi Din
2060-— in Ddn lfo !•-••-' s pripadki.
E 101/33. - • „ • ' • • •
' <:
1654
Narok za ustno oporno razpravo se je
določil na Dražbeni oklic.
Dne 14. j u l i j a 1933. d o p o l d n e
dne' 11. julija 1983 ób 8. uri 30,
Pri pod'pieanem sodišču, soba štev. 20, ob d e s e t i h bo na mestu samem na
zav. pare. št. 1836, k. o. Bezuljak dražba
pritličje. , . '
nepremičnin: zemljiška knjiga Bezuliàk,
Ker je bivališče- Kurora Josipa nezna vi. št. 737.
..*
j •
no, se je^nstavil za skrbnika Jarc Ivan,
Čenilna vrednost: Din 3.000-—..
sodni pristav v pok. v Novem mestu.
Najmanjši ponudek: Din 1.000-—. ;
Pravice, ki bi ne pripuščale 'dražbe, ':
..
. II R 5/33—3.
Istemu Kumiru: Josipu je tudi vročiti je priglasiti sodišču .najpozneje pri draž-,
v pravdna stvari Novak Jožefe, pos. v benem пад-oku pred začetkom dražbe;
Novem mestu, sodno odpoved ž dne 20. sicer bi • se ne mogle več uveljavljati
aprila 1933:, II R 6/33/2, s katero se mu glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
je odpovedalo v najem vzeto stanovanje.; ki je ravnal v dobri veri.
; V ostalem se opozarja na dražbeni
Sresko sodišče T Norem mestu, odd. II., oklic, ki je nabit na uradni deski tega
dne 25. maja 1933.
sodišča.
'
Sresko sodišče v Cerknici,/
*
dm©3. maja 1933.

E 1199/32—16.

•..'.' 1664

Dražbeni oklic.
Dnè 18. j u l i j a 1 9 3 3 . dopoldne
ob d e v e t i h bo pri podpisanem eodišču v sobi št. 21 dražba nepremičnin:
zemljiška knjiga k. o. Turnišče, vložna
št. 361 (Bil),'523 (B13), 649 (B 2),'940
(B 19), 1086 (B Ì), 1076 (B 3), 1127

(B 2, 6), 1222 (B 2, 6).
Ceriilma vrednost: Din- 27.390-—.
Najmanjši ponudek: Dni 18.260*—.
Pravice, ki bi ne odpuščale dražbe,
ie priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki ie ravnal v dobri veri. .
. V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Okrajno sodišče Dolenja Lendava,
.dne 16. junija 1933,

*
E 546/32—7.

1650

Dražbeni oklic.
D n e (25.. j u l i j a 1933. d o p o l d n e
ob p o l d e v e t i h bo pri podpisanem
sodišču v sobi,.štev. 4 dražba nepremi
čnin: zemljiška-knjiga Ljutomer, vlož.
štev. 330.
• Cenilna vrednost: Din 93.730-—.
Najmanjši'ponudek: Din -аб.ббб-—.
Pravice, ki bi ne 1 pripuščale dražbe,
je- priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem -naroku pred začetkom dražbe,
sicer b i s e rie mogle več/ uveljavljati
glede nepremičnine v škodo'zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
V ostalem se opozarja na dražbeni
oklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Sresko sodišče v Ljutomeru,
:
dne 17. junija 1933.'

*
E 191/33—9.

1651

Dražbeni oklic.
Dne 25. j u l i j a 1933. ; d o p o l d n e
ob d e s e t i h bo. pri podpisanem sodi
šču v-sobi št. 4 dražba polovice nepre-'
mičnin: zemljiška knjiga Selišči.' vlož.
štev. 48, 246. .
/
;
• Cenilna vrednost: Din 7.728-40Г
Vrednost pritikline:Dïn300-—.
Najmanjši ponudek: Din 8.028-—.
Pravice, ki bi ne jripuščale dražbe,
je.-priglasiti sodišču та.јpozneje pridražbeném naroku, pred začetkom drax.be,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki jeraynal v;,dobri verL
Г".
7
V ostalem se, opozarja na dražbeni
oklic, ki je
nabit na uradni deski teca
sodišča^ -:
.<•
' •.
v '
t Sreskö sodišče v lijutomeru,
'
dne 16. junija 1933.
\
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I I I R 655/33—1.

1627

Proglasitev za mrtve.
Okrožno sodišče v Mariboru je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj navedeni pogrešanci za mrtve, ker se
more o njih po § 1. cesarske n a r e d b e z d n e . 3 1 . marca 1918. drž. zak. št. 128 domnevati, da so umrli. Vsakdo, ki bi kaj
vedel o kateremkoli teh pogrešancev, naj to sporoči sodišču ali pa skrbniku. Pogrešance same *pa pozivlje«,sodišče, naj
••.(.
s e zglase p r i njem, ako še žive, ali naj mu dado to kako drugače na znanje.
Ime, rojetni dan, stan in zadnje
bivališče pogrešanca

Bistvene okolnosti, na katere se predlog opira

Andrejek Frane, rojen 11. febru
arja 1896., pos. v Trtkovi.

Odšel leta 1917. z 18. p. p, na rusko bojišče,
odkoder se ni več povrnil. Od takrat je po
grešan.
S Čener Frane, cigan, rojen 15. no Leta 1914. odrinil z 20. honvedskim p. p. na ruvembra 1882. v Tišini
eko bojišče. Zadnjikrat pieal leta 1915., odtlej
.pogrešan.
Frane Jožef, pos., rojen 17. junija
Odšel leta 1914. z 18. honvedskim p. p. na rusko
1874. y Kovacevcih. .
,
bojišče. Zadnjikrat pieal meseca aprila 1915.;
od takrat .pogrešan.

Proglasitev za
Opravilna
mrtvega predlaga štev. oklica

Okfrcni
rok .poteče

brat
Andrejek Ludvik

T 23/33-1

1.1.1934.

žena
Čener Marija

T 36/33-1

1.1.-1934.

žena
Franc Rozalija

T%7^33-1

1.1.1934.

žena
Bokan Marija

Bokan Jurij, pos., rojen 28. novem
bra 1876. v Gor. Slavečih.

Odrinil leta 1914. na rusko bojišče z nekim top
niškim polkom. V ruskem ujetništvu baje umrl
12. aprila 1915. Od takrat pogrešan.

T 40/33-1

1.1.1934.

Bünderle Janez, pos., rojen 9. ju-!
mija 1883. v Kuzmi.

Odrinil leta 1914. z 18. honvedskim p. p. na ru
T 39/33-1
žena
sko bojišče, zadnjikrat pisal meseca maja 1915., Bunderle Terezija
odtlej pogrešan.
Odšel leta' 1914. s 83. ,p. p. na rusko bojišče,
T 41/33-1
žena
kjer je bil baje 5. oktobra 1916. ; od Rusov Hajdinjak Rozina
ujet. Odtlej pogrešan.

1.1.1934.

Hajdinjak Joïe, pos., rojen 12. februarja 1887. v Rogačevcih.

1.1.1934,

Mlakar Jakob, rojen 23. januarja
1887. v BelavSeku.

Odrinil Iela^l814. e pohodno stotnijo na gališko
bojišče. Nato je bil "baje ujet in ee pogreša
od takrat.

sestra
Emeršič Ana

T 42/33-1

, i . .1.1934.

Andreje Štefan, poljed., roj. 26. dec e m b r a 1890.'v Brezovici.

Leta 1914. odrinil s 83. p. p., 13. kompanijo, na
neko' bojišče. Od t a k r a t pogrešan.

žena
Andreje Terezija

T 45/33—1

1.1.1934.

Gje*jek Aleksander, kmetov., rojen
27. maja 1883. v Bodoncih.

Odšel meseca oktobra 1916. e 83. p. p. na ita
lijansko bojišče. Zadnjikrat pisal leta 1918. Od
t a k r a t 'pogrešan. • •
• • • -

žena
Gjerjek Marija.

T 46/33-1

1.1.1934.

Polanéc Frane, poe.j roj. 16. janu
arja 1884. v Ločiču.

Odrinil leta 1914. na srbsko bojišče, nato s 27.
p. p., 3. nadomestno kompanijo, dne 28. febru' ar ja. 1915.' na gališko bojišče. Zadnjič pisal
' koncem februarja 1915. Od takrat pogrešan.

zona
Polanec Terezija

Bobnarič Jože, vinič., roj. 17. marca
: ÌS76. <v Ljutomeru.

Odšel leta 1916. e 26. domobranskim p. p. na itažena
lijansko bojišče. Meseca decembra 1917; je Bobnarič Julijana
baje padel, od takrat pogrešan.

Uleško Tomaž, viničaT, rój. 13. decembra 1880. v Kajžerjib,

Odšel septembra 1914. e 87. p. p. na srbsko bo
jišče. Zadnjikrat pieal 6. marca 1915. Odtlej
pogrešan..
' ." ' •
'
Odrinil 3."novembra 1915. s 83. p. p. na rusko
bojišče? ;• .nato na rumunsko bojišče. Zadnji-;
krat pieal 11. septembra 1916. Od takrat po
grešan.
.
.''
Odšel leta 1914. v trdnjavo Przemysl, nato pri
šel v rusko ujetništvo. Odtlej pogrešan.

Horvat Janez, poe., rojen 3. marca
- 1873.-V. Nemšovoih.:
Žohar Josip, pos., rojen 10.; okto
bra 1881. v Doliču.

-:•••'•

*

'i---i

T 48Ш-1

1.1.1934.

T 49/33-1

1.1.1934.-

žena
Meško Liza

T 50/33-1

1.1.1934.

žena
Horvat Marija

T 51/33—1

1; 1.1934: ;•'

žena .
Žohar Frančiška

T 52/33-1

T 53/33-1
žena
Odrinil leta 1915. s 83. p. p. na italijansko boji
šče. Zadnjikrat pisal 8. avgusta 1915., odtlej Škapar Frančiška
pogrešan..
,
. . •.
._
žena
T 54/33-1
Kraoiberger Anton, vin., roj. 13. ja- Odšel leta 1915. kot črnovojnik na italijansko boKrambergèr
. jišče..'Zadnjikrat pisal 23. decembra 1916. Od
.. nuarjä 1871> y Zavrnu.
Marija^
takrat pogrešan.' . "'. ' . , '"
IV.Og.
.. žena,
Bunderl Joïef, trg. pom., roj. 26. fe- Leta 1914. s ' 7. poljskim lovekim bataljonom,
, bruarja;. 1885..v Kranju.' .
Bunderl Otffija
• 1. kompanija, poljska pošta št. 73, odšel, na
1/33-1
• rusko bojišče, zadnjič pisal dne 2. novembra
i 1914, odtlej pogrešan.,
Škaper Karo!, pos., roj. 20. marca
1885. v Doliču.

l.:L 1 9 ^ •
1..Г.1934.

1.1.1934..

IV Og
.'.'. brat- ,v-':i:
Preložnik Anton ' 10/33-1

.

1.1.1934.

.IV Og
9/33-1 ,

Preložnik Janez, poe. sin, roj. "9. dècembra. .1895».^ Цев1£Цџјкд.

OdSel leta 1916. e 87. p. p.' na italijansko boji
šče. Meseca avgusta 1916. i e . b S močno, (ranjen.

r . : -

1.1.1934.

žena
Kutoša Terezija
svakinja
Feher Marija

• • • • • •

IV Og
3/33^1

Meseca januarja 1916. odrinil z 90. p. p. na ru
sko bojišče, kjer je bil ujet od Rusov. V ujetniŠtvu baje umrl 4. avgusta 1916. Od takrat
- pogrešan.
..;
•
• . .Molnar Joief, poljed., roj. 11. • sep Odrinil leta 1914. na. rusko bojišče, kjer baje
utonil v močvirju; od takrat pogrešan.
tembra 1890. v GtJr. LakoSu.

iftrtöea Miha, posesti., roji 20. no
vembra 1879: v Pečarovcih.

1.1. Ì934Ì-•

i. Iv 1984

n
r:
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Bistvene okolnosti, na katere se predlog opira

Ime, rojstni dan. stan in zadnje
bivališče pogreSanca

OklicDi
Proglasitev za
Opravilna
mrtvega predlaga štev. oklica rok poteče

Krajcar'Karel, roj. 16. fëbr. 188».
v Budihcih.

Odrinil 1. junija 1915. z 90. p.' p. na rusko bo
jišče, se udeležil biute pri Krasniku, od takratnaprej pogrešan.

žena
Krajcar Marija

IV Og
13/33-1

1.1.1934.

Žomen štsfon.
pes., roj." 21. oklo:
•bra,lS82f 'v Mali Potimi. •• —

Vojak konjenice »Huzari« odšel leta 1914. v Bu
kovino, kjer bil zadet 24. junija 1916. od gra*»
naie. Od takrat pogrešan.

oče.
Somen Ivan

IV Og
14/33-1

1.1.1934.

Çrt^jienl Martin, pos., roj. 20. okto
bra" 1886.'"v Peršetincih.

Odrinil leta 1914. s 26. domobranskim p. p. na
rusko bojišče, kjer baje še isto leto padel. Od
tlej pogrešan.

.žena
Brumen Alojzija

IV Og .
16/33-1

1.1.1934.

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. IV.,
dne 19. junija 1933.
E .136/33—4. .

•

1439

673.
Por 7/33—16.

•- Dražbeni oklic.

Potrditev poravnave.

Dne 2 3, a v g u s t a 1 9 3 3. dop fi
dile co d e v e t i h bo pri podpisanem
sodišču.v sobi št. 6 dražba n e p r e m i č n i n ,
zemljiška knjiga Talčjivrh, vi. št. 338.
Cenilna. vrednost: Din 5723-11.
Najmanjši p e n u d e k : .Din 3815--Ш.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku ' pred začetkom dražbe,
sicer m se ne mogle več uveljavljali
glede nepremičnine v škodo zdražitelja.
ki je ravnal v dobri veri.;
».
V ostalem se opozarja na dražbenioklic, ki je nabit na uradni deski tega
sodišča.
Sresko sodišče Črnomelj, odd. IL,
d n e 18. maja 1033.

Prisilna poravnalna zadeva Stražarja
Mateja, trgovca z usnjem in čevljarski
mi potrebščinami v Domžalah, Kolo
dvorska ulica št. 18. '
Prisilna poravnava izven konkurza,
sklenjena na'poravnalnem naroku prèd
sreskim sodiščem v Kamniku dne
10. junija 1933. med dolžnikom Stražar
jem Matejem in nj€gcvim!i' upniki/, sé v
smislu § 5 1 . por. zak. potrjuje.
'."'._
Okrožno sodišče v Ljubljani, odd. Ш . ,
dne 17. junija 1933.

Konkurzni razglasi

Razglasi raznih uradov
V'-'--

• .-a; v

lit
No. 2559/3.

1628—2—2

Oklic.

1656

Odprava konkurza.
Prezadolženec H a r t m a n Peter, trgo
vec ,v Ljubljani VII, Celovška c. 60.
j.
Konkurz, ki je. bil. razglašen s skle• pom Opa*, št. St 2/33—2 o imovini prezadulžen.oa, : se odpravlja, ker n i pokritja
za stroške postopanja po § 178/2., odst.
2., k. z.
"
'
Okrožno sodišče v Ljubljani, odd. III.,
dne 17. junija 1933.
••-ih..,
*
672.
Por. 14/33—2..
. 1658

Poravnalni oklic.
»
. Uvedba poravnalnega postopanja o
3 rovini KoŠutnik Karola, trg. z meša!'• V'im blagom v Vrhbvcih 6, p. Dobrova
/V
;

•VVAO ' ' Ljubljani.

Poravnalni sodnik:" Avsec Anton, sodtiik okrožnega sodišča v Ljubljani.
Poravnalni u p r a v n i k : Jävornik Tone,
revizor v Ljubljani. Pot na Rožnik 2.
Narok za sklepanje poravnave pri
okrožnem sodišču, soba štev. 140, dne.
29. julija 1933. ob devetih dopoldne;
Rok za ogläsitev do 23i julija 1933.
h a okrožno sodišče v Ljubljani.
Okrožno sodišče v Ljubljani, odd. I I I . ,
dne. 22. j u n i j a 193â

Mejaši in drugi interesenti se vabijo,
da se udeležijo komisijskega ogleda. in
razprave in podajo morebitne, ugovore,
— kolikor jih niso vložili že prej — pri
razpravi, k e r se na poznejše n e b o ozi
ralo in se bo smatralo, da se deležniki
strinjajo z nameravamo napravo;, zapro
šeno gradbeno dovoljenje in odobrenje,
pa se bo izdalo, ako s e n e pojavijo,pomisleki javnega značaja.
Načrti so do d n e komisijskega ogleda
pri sreskem načelstvu v Laškem med
uradnimi u r a m i razpoloženi vsakomur
ца vpogled.
Sresko načeletfo v Laškem,
d n e 19.'junija 1933.

*

t

671. ' . , Л
St 2/33-11.

1657

1661,

No; 7567/2.

Razglas*
'".V smislu ,§ 54. u r e d b e o izvrZeyafLjft'.
cču valnih odiredb {»Uradni list kr. banske'
•uprave«' št. .28/125 od 6. februarja 1.930.).
s e razglaša, d a je glasam sodbe; s r e s k e v
ga sodišča V Celju z d n e 1 6 . maja'1933.
: prepovedano Čepu Filipu, brusaču, roj.-.
26. aprila 1892. v Pretingu, Avstërija,-.
pristojnemu v Vosek, • stan. • v Pobrežjiii
št. ' 11, zahajati! v krčme za d o b o 1 lèta,
to j é o d 21. maja 1933. d o 20. maja' 1934.
P o g 268. kaz. zakona s e kaznuje
\ vsakdo, k i ve za raglašerid prepoved iz
§ 55. k. z.;: p a vendarle postreže taki
osebi z opojilom.
Sresko načeletvo T Mariboru d. b.,
d n e \Ђ.. junija 1933.

Z vlogo z d n e 10. maja 1933., štev.
stroj 45, je zaprosilo, ravnateljstvo rudnika Trbovlje v Trbovljah za naknadno
gradbeno dovoljenje in odobritev elek• tricnega bagra na višini 439 dnevnega
kopa Neža II. Za dovod, potrebne, pogonske energije s e . je potegnil od razdelilne postaje na Neži 363 m dolg prò-,
stovod za 3000 voltov, kateri se konča na
višini 429 v mali., urtici.' V tej utici je
preko avtomatičnega oljnega stikala pri
ključen aiwniran zemsiki .kabel 120 m
• dolžine i n ' p r e r e z a 3 X 2 5 mm 2 . Nave
1531'
deni aemski kabel'iprèhaja po spojki v -No 6492/1.
gumijev kabel prereza 4 X 2 5 mm 2 , na..
katerega 1 je priključen
transformator
Sresko sodišče v Kranju je s sodbo
bagerja. . .
. . . . " . ( : ' - . . ' . Kps "534/23^-5 z d n e 19. oktobra 1932.
; : .
.. ,Y ta пашеп,..ф odrejate' po naročilu. po § 55. k. z. prepovedalo Kuiraltu Vinkr. b a n s k e u p r a v e z d n e 29. maja Ì933.,. i cenou, rojenemu 18. junija 1883 v Cer
•,'VIIL. .No.;.3636/1,: v smislu .§§. 89. ÎH kljah in tjakajp.jRiietojnemu, -po poklicu
1331, odst.' 1.,, gradbenega zakona z d n e •mlinarju; bivâjoôemù v "Cerkljah št;20,
7. junija 1931 (S1.1. šfev. 297/47—31),, , z a d a t i ,y tóonio za dobo enega leta. .
§§ 34. in' 109. zakona o obrtiih z d n e •' Ptrepoved '.'stopi"v veljavo d n e f e . ju5. novembra 1931 (SI. 1. št. 572/76—3.1),; ! Ì i ì a 1933. in! traja d ò dme 2. junija-1934.
§ 133. splošnega rudniškega zakona, z • To s e objia^lja-tv^anHislu §'54. uredlbe
d n e 23. maja lS54„ drž. zak. št. Î46 ko- i o izvrševanju ij&iivalnjiii ,cdiredb'>S'lužb.
misijski ogled in r a z p r a v a ' n a .
mov. jtealjevialeiJugtelavijej« z d n e 23.
januarja i930. ? št. 17/VI.
dan 15. julija 1933.
,
• Sresko-iià^elstvo- t-Kfturjiur
ob 9 16 u r i s sestankom deležnikov n a
/•
dufe;'â.iiuaxiiû 1933.kolodvora, v, -.Тг&Ша&. "•'
•

-

•

•

•

.
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Razglas.
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Štev. 52.

Stran 272.
nog, postrojenja ljevano željeznih člankastih kotlova za takove ugradjene sekRazglas.
cionalne vodocijevne sa puzajućim ro
Šresko sodišče v Kranju j© s sodbo štiljem u zgradi Središnjeg ureda za osi
z dne 31. marca 1933., K ps. 144/33, po guranje radnika u Zagrebu, Mihanovi
§ 55. k. z. prepovedalo Strupiju Alfonzu, ćeva ulica 3.
Kaucija ima se predati na blagajni
roj. 31. julija 1900. na Tirolskem (Av
strija), po poklicu sedlarju, bivajočemu Središnjeg ureda za osiguranje radnika
v Bistrici št. 11, obe. Naklo, zahajati v u Zagrebu na dan licitacije najkasnije
krčmo za dobo enega leta, dn sicer od do 9 sati prije podne po točno sačinje
27. maja 1933. do vštetega 27. maja 1934. nom spisku sa kopijom, a ponude u
To se objavlja v smista § 54. uredbe uruòbeni zapisnik Središnjeg ureda za
o izvrševanju očuvalnih odredb >Služt>. osiguranje radnika do 10 sati u zapeča
nov. kraljevine Jugoslavije«:- z dne 23. ćenom omotu sa oznakom »ponude za
izmjenu kotlovnog postrojenja u zaradi
januarja 1930., št. 17/VI.
Središnjeg ureda za osiguranje radnika
Sresko načelstvo v Kranju,
u Zagrebu, Mihanovićeva ul. 3« i adre
dne 2. junija 1933.
som ponudjača.
*
Ponude sastavljene prema uslovima i
1655
Štev. 1714/E—Ing. S.
programu imadu se podneti propisno
taksirane po odredbama Tar. Br. 25 Tak
Razpis.
Mestna elektrarna ljubljanska raz sene tarife dopunjenog Zakona o Tak
pisuje dobavo samotne opeke za oboke sama. Ponudi imadu se predložiti pot
pisani uslovi i program koje će podatke
v kotlih.
Dobavne pogoje dobi ponudnik v pi svaki interesent na zahtjev dobiti.
Pćnudjači imaju komisiji predložiti
sarni ravnateljstva mestne elektrarne,
dokumenta o nadmetačkoj podobnosti,
Krekov trg 10/11.
Ponudbo je vpoelati do 5. julija 1933. državljanstvu, uplaćenom porezu, te
potvrdu o položenoj kauciji, koja iznosi
Ravnateljstvo mestne elektrarne
5% od pouudjene sume za domaće, a
ljubljanske,
10% za strane.
dne 23. junija 1933.
Kao kaucija može služiti 1. gotov no
vac ili uložne knjižica kojeg novčanog
Opr. št. 507/1—1933—20. .
, 1662 zavoda prvog reda; 2. državne ili dr
žavom zagarantovane obligacije po kur
Razpis.
su odredjenom po Ministarstvu FinanOkrožni urad za zavarovanje delavcev sija; 3. založnice ili komunalne obvez
v Ljubljani razpisuje radi napredovanja nice, koje je Ministarstvo Finansija
oglasilo podesnima za kaucije i priznalo
lastnih nameščencev v višje položaje:
1. eno mesto kategorije. B,, položajaIV., im pupilaimo vrednost; 4. garantno
2. tri mesta kategorije B., položaja VIII., pismo novčanog zavoda prvog reda,
3. eno mesto kategorije C , položaja VI., koje je registravano kod generalnog
4. tri mesta kategorije C, položaja VIII., inspektorata Ministarstva Finansija kao
5. dve mesti kategorije D., položaja IX., ovlaščen za izdavanje garantnih pisama,
6. eno mesto kategorije D., položaja X. samo kao privremena kaucija, koja se
Obenem ee zasedejo na podlagi raz u roku od 8 dana izmjenjuje sa jednom
pisa ad 3., 4., ђ . in 6. izpraznjena in od ostalih pomenutih kaucija.
Ponudjač, kojemu će se radovi povje
nezasedena mesta.
riti
ima u roku od 8 dana povisiti kau
Lastnoročno spisane prošnje, oprem
ljene s potrebnimi prilogami, je, vložiti ciju na 10% od pogodjene sume, ako
je domaći, a na 20%, ako je stranac.
najkesneje do
Priznanice na zaradu biljegovaće se
-13. julija 1933. do 12. ure dopoldne
v vložišču Okrožnega urada. Kesneje sa 0"5 % taksenim markama, a osim toga
plaća preduzimač 1% na ime ugovorne
došle prošnje se ne bodo upoštevale.
Baizpis je interen ter namenjen na takse od zarade, te sve ostale zakonom
propisane, državne, banovinske i samo
predovanju sedanjih uiradovih nameščen upravne dažbine i takse.
cev. Prošenj zunanjih prosilcev urad
Središnji ured za osiguranje radnika
ne bo mogel upoštevati.
pridržava sebi pravd prihvatiti ponudu,
Okrožni urad za zavarovanje delavcev- koju nadje najpovoljnijom i ako nije
v Ljubljani,
najjeftinija, te nije dužan svoj postupak
dne 22. junija 1933.
obrazlagati, a može odustati od poje-,
dinih ili ukupnih radova, odnosno po
*
ništiti licitaciju, bez prava ponudjača
;
na bilo kakovu otätetu.
,
Broj: 22,486/1933.
Ponude, koje ne stignu na vreme,
Oglas licitacije.
koje su nepotpune, nedovoljno taksira
Središnji ured za osiguranje radnika ne, ne odgovaraju stavljenim uslovima
održaćfc u svojim uredskim prostorijama ; Ш, stigmu. teJegïafski, neće se uzeti u
u Zagrebu, Mihanovićeva uL 3, na dan ; obzir.
Za vreme raspisa mogu interesenti
10. jula 1933 g&
u 10 sati (prije podne drugu ofertalnu li dobđlfci planove, uslove i program te po
citaciju za: Izmjenu dosadanjeg fcotlov- trebne upute za ovu Mciitaciju kod Sre^
No. 6491/1.

.
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•

'

•

•
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dišnjeg ureda za osiguranje radnika u
Zagrebu, Mihanovićeva ul. 3/IV i to
svakog dana za vreme uredovnih ča
sova uz naplatu od Din 50 po jednom
kompletnem primjerku. AZ.
Središnji Ured za Osiguranje Radnika
•u Zagrebu.
Zagreb, 22. juna 1933.

Razne objave

wee

Razglas.
Ravnateljstvo Dolnjelendavskè '• hranilnice d. d. v Dolnji Lendavi obvešča
lastnike hranilnih vleg, da jeaznižaio do 7
sedanjo obrestno mero za 1% Cd 1. ju
lija 1933. dalje
Ravnateljstvo.

*

1649

Vabilo
na r e d n i o b č n i z b o r
Portland cementne tovarne d. d.
Dovje v likvidaciji,
ki bo dne 11. julija 1933. ob 11. uri do
poldne v prostorih podružnice Jadran
sko Podunavske banke v Ljubljani,
Šclenburgova ul. št. 7.
* Dnevni red:
1. Poročilo likvidatorjev o poteku, likvi
dacije.
2. Poročilo računskih preglednikov... '
3. Volitev dveh računskih preglednikov
iri dveh namestnikov.'
4. Slučajnosti.
V smislu § 28. družbenih praviL^norajo položiti delničarji, ki ž^lo izvrše
vati glasovalno pravico na občnem zbo
ru, svoje delnice z nezapadlimi kuponi'
vred najkesneje osem dni pred občnirtizborom ali pri društveni blagajni, ki je
sedaj v Ljubljani, Šelenburgova ul. 7,
ali pa pri podružnici Jadransko Podu
navske banke v Ljubljani.
Ljubljana, 23. junija 1933.
Likvidatorja.

*

1670

Objava.
Ukraden mi je bil orožni list, glaseč
se na posest in nošenje repetiir pištole
kal. 6-37 m/m, izdan od sreskega naČelstva v Krškem, št. reg.. 287, na ime?
Kregelj. Franc iz Roženberka, srez Kr
ški. Proglašam ga za neveljavnega,.
Kregelj Francie, r.
$
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1673

Objavi
Izgubila sem železniško le^imaciljo
na ime: Polak Marija Veronika, učite
ljica na II. drž. deški osnovni šoli. v'
Ljubljani (pomožna šola). Proglašam*
jo za neveljavno. »
Polak Marija Veronika s. r<

Izdaja Kraljevska banska uprava Dravske banovine. Urednik: Pohar Robert v Ljubljani.
Otoka in «dag«: mefarna Merkur • Ljubljanu njen preaitavnütVO.Miohalek v Ljubljani,

